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Імена Валентин, Валентина, Валерій, Валеріан (Валер’ян), Валерія, а також Валентій, 
Валент дуже близькі за значенням і походженням. 

Чоловічі імена Валерій (жіночий відповідник — Валерія), Валеріан, Валер’ян відомі 
більшості слов’янських народів. Пор. рос. Валериан, Валерий, білор. Валяр’ян, Валерий, пол. 
Walerjan, ч. — Valerian, Valerie, слц. Valerijan, Valer, болг. Валериан, Валери, слн. Valerijan, 
Valerij. Ці імена через старослов’янську мову (ст.-сл. Валериян, Оуалерій) були запозичені з 
латинської. Латинське чоловіче ім’я Valerius «сильний, здоровий» і похідна від нього 
присвійна форма Valerianus «Валеріїв» утворені на основі дієслова valere «бути сильним, 
здоровим, фізично спроможним на щось». 

Споріднене з цим ім’я Валентин (жіночий відповідник — Валентина) поширене в тих 
самих слов’янських мовах: рос. Валентин, білор. Валянцін, пол. Walenty, ч. Valentin, слц. 
Valentin, болг. Валентин, слн. Valentin. Воно було запозичене через старослов’янську мову 
(ст.-сл. Валенътинъ) з грецької (гр. Βάλενττνος, Οναλενττνος), а в останню прийшло з 
латинської. Латинське чоловіче ім’я Valentiānus, Valentinus «сильний, здоровий», так само як 
імена Валентій, Валент, походить від дієслова valēre, того самого, до якого зводяться й 
імена Валерій, Валерія, Валеріан. Латинське дієслово valēre, на думку вчених, можливо, 
споріднене з лит. valdyti «володіти, правити», псл. *volděti, рос. владеть, укр. володіти. 

З латинським словом valēre пов’язане походження не тільки чоловічих імен, але й деяких 
загальних назв, зокрема хімічного терміна валентність «здатність атомів хімічного 
елемента приєднувати до себе або заміщати певну кількість атомів іншого елемента» і 
похідного від нього валентний, а також слова карнавал та ін. Так, слово валентність 
походить від латинського дієприкметника valēns / valentis, утвореного від дієслова valēre 
«бути сильним, потужним», слово карнавал «масове народне гуляння з вуличною процесією, 
маскарадом, розвагами» запозичене з італійської мови через французьке посередництво. 
Італійське carnevale — складне слово, утворене з основ carne «м’ясо» і vale «бувай здоровий, 
прощай». Отже, буквально — «прощавай, м’ясо». Цей вислів тлумачиться за допомогою 
відповідного давнього народного звичаю: напередодні тривалого посту, під час якого церква 
суворо забороняла будь-які веселощі й споживання скоромної їжі, в тому числі й м’ясної, 
влаштовувались веселі народні гуляння під назвою carnevale. 

Латинське слово vale «бувай здоровий» ще в минулому столітті широко вживалося в 
приватному листуванні. Пор. у вірші О. С Пушкіна «Студентський бенкет»: 

Апостол ніжності й принад,  
Мій добрий Галич, vale!  
Ти Епікура менший брат,  
Твоя душа в бокалі 

(Переклад І. Гончаренка). 
Пригадаймо також, як у романі «Євгеній Онєгін» О. С Пушкін характеризує свого героя, 

висміюючи тих російських дворян, які будь-що намагалися справити враження ерудованих 
знавців класичних мов: 

Латина з моди вийшла нині,  
Отож, як правду говорить,  
Він знав доволі по-латині,  
Щоб епіграми розуміть,  
Поміркувать об Ювєналі,  
В кінці листа черкнути vale  
І з «Енеїди» цитувать  
Умів словечок, може, з п’ять 

(Переклад М. Рильського). 



Імена Валентин, Валентина, Валерій, Валерія у східних слов’ян набули популярності 
порівняно недавно, приблизно з початку XIX ст. На думку відомого знавця українських 
антропонімів І. Глинського, спочатку в нас поширилися чоловічі імена, а згодом і жіночі. 
Ім’я Валентин, як вважає цей дослідник, занесли до нас французькі сентиментальні романи, 
зокрема роман Жорж Санд «Валентин». Інтерес до імені Валерій спалахнув у всьому світі в 
середині 30-х років нашого століття у зв’язку з героїчним безпосадочним польотом з Москви 
через Північний полюс до Америки радянського екіпажу на чолі з прославленим льотчиком 
Валерієм Чкаловим. У 60-ті роки ім’я Валерій було привабливим для батьків завдяки 
відомим спортсменам Валерію Брумелю і Валерію Лобановському. Особливо популярним 
ім’я Валентина в наш час стало після польоту в космос Валентини Терешкової — першої в 
світі жінки-космонавта1. 
 

                                                           
1 Для тих, хто цікавиться питанням походження власних імен, пропонуємо прочитати такі книжки: 
Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. К., 1982, т. 1, А—В; Словник власних імен людей. 5-е вид. 
— К., 1976; Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. — М., 1966; Глинський І. Твоє ім’я — твій друг. 
— К., 1970. 


