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Це ім’я, без сумніву, одне з найпопулярніших серед народів Європи, а у трансформованих 
варіантах воно відоме й на інших континентах. Його засвідчують усі сучасні слов’янські 
мови: рос., болг. Иван, блр. Іван, Янка, Ясь, пол. Jan (Iwan), ч., слц. Jan, Ivan, в.-луж., н.-луж. 
Jan, ма-кед. Иван, Joвan, серб.-хорв. Иван, словен. Ivan. Свої «Івани» є також у англійців і 
американців — Джон, у французів — Жан, у німців — Йоганн (пестливе — Ганс), у 
італійців — Джованні, у іспанців — Гуан (Хуан), у вірмен — Ованес, у литовців — Йонас, у 
естонців — Юхан, у румун і молдаван — Йон тощо. В українській мові ім’я, Іван має чимало 
розмовних і пестливих форм: Іва́ник, Іва́нко, Іва́нько, Іва́ньо, Іва́сик, Іва́сьо, Іва́сько, Іва́нцьо, 
Іва́нчик, Іванчу́к, Іва́шко, Івасю́к, Івани́на, Івану́ха, Іванту́ха, Іва́к, Іва́ндо, Іване́ць, Іва́т, Іва́ха, 
Іва́хно, Івашу́ра, Ва́ня, Ваню́сьо, Ваню́шко і т. п. 

Про популярність цього імені в європейських народів свідчить такий далеко не повний 
перелік імен видатних історичних і культурних діячів, як Іван Котляревський, Іван Франко, 
Іван Тургенєв, Янка Купала, Янка Бриль, Ян Гус, Ян Кохановський, Іван Вазов, Джон 
Голсуорсі, Джон Рід, Жан-Жак Руссо, Йоганн-Себастьян Бах, Йоганн-Вольфганг Гете, 
Джованні Боккаччо, Хуан Гойтисоло, Ованес Туманян, Вано Мураделі, Юхан Смуул, Йон 
Крянге та ін. Проте виникло воно не в Європі, а на Близькому Сході. У гебрайській мові ім’я 
Iōhānān (Iěhōhnānān) означало «Ягве (бог) змилувався, Ягве (бог) помилував (дарунком — 
дитиною)». Як бачимо, за лексичним значенням гебр. Ĵōhānān — те саме, що слов. Богдан 
«даний богом». 

Ім’я Ĵōhānān проникло в Стародавню Грецію й набуло там форми Joannis, а з Візантії 
через церковнослов’янську мову (ц.-сл. Иоанъ, Иоаннъ) разом з християнством воно 
прийшло на Русь і в давньоруських пам’ятках трапляється у формах Иоаннъ та Иванъ із 
заміною середнього голосного о в незручному для вимови збігові трьох голосних звуків 
приголосним в. Християнство (насамперед католицька церква) сприяло поширенню цього 
імені через латинську мову й у Середній та Західній Європі. Оскільки початкове І різні 
народи вимовляли по-різному (як і, й, ж, дж), первинне ім’я Ivannis набуло різних 
фонетичних варіантів. 

На Русі ім’я Иоаннъ (Иоанъ, Иванъ) як церковнокнижне й чуже широким народним 
масам побутувало серед церковнослужителів, ченців, бояр та інших панівних верств 
населення. Популярним воно стало в Росії — спочатку в князівських і царських сім’ях, а 
потім і серед міського та сільського простолюду. У деяких багатодітних сім’ях батьки 
називали кількох або й усіх синів Іванами. Про це свідчить, наприклад, наведений відомим 
українським антропонімістом І. Глинським запис в одній з переписних книг XVII ст.: «у 
Наумки дети Ивашко 17 лет, Ивашко же 15 лет, Ивашко же 11 лет...». Иван (Иванушка) став 
неодмінним персонажем російських народних казок. Через велику популярність цього імені 
в Росії деякі народи вживають його як синонім слова «росіянин». Зрештою, в усіх 
східнослов’янських народів ім’я Іван (Ваня, Ванюша, Іванко, Ясь) — дуже популярна дійова 
особа народних пісень або ліричний герой, про якого мовить чи до якого звертається 
закохана дівчина або мати. 

З виникненням у східних слов’ян прізвищ від імені Іван стали утворювати наймення по-
батькові, що спричинилося до виникнення відповідних прізвищ, як, наприклад, рос. Ивано́в 
і Ива́нов, укр. Ва́нченко, Ванчу́к, Ваньо́, Іване́нко, Іване́ць, Іване́цький, Іва́ник, Івани́ло, 
Івани́на, Іванисе́нко, Івани́сик, Івани́ця, Івани́цький, Іванича́к, Івани́чко, Іваничу́к, Івани́шин, 
Івани́шинець, Іва́нів, Івані́й, Іванійчу́к, Іва́нович, Івано́вський, Івану́ник, Івану́нь, Іва́нців, 
Іва́нченко, Іванчи́на, Іванчи́шин, Іва́нчо, Іванчу́к, Іваньо́, Іва́сенко, Іва́сенька, Іва́сиків, 
Іваси́на, Іваси́шин, Іва́сів, Івасі́вка, Івасю́к, Іва́хів, Івахно́, Іва́шків, Іва́щенко, Яне́цький, Я́нко, 
Янко́вський, Яно́вський, Я́нуш, Я́нченко, Я́нченків, Янчу́к, Янчукі́в, Я́ськів, Ясько́. Творять 
прізвища від цього імені і неслов’янські народи. Пор.: Джонсон (Англія, США), Йогансон 
(Німеччина), Іонеску (Молдавія, Румунія) та ін. 



У зв’язку з традицією у слов’ян та інших народів називати деякі рослини й птахів 
власними іменами людей ім’я Іван часто трапляється в народній ботанічній та орнітологічній 
лексиці. Пор. діалектні назви рослин: рос. иван-чай, иван-трава, иванчики (вид грибів), блр. 
зелле святога Івана «звіробій», іванец «перестріч», серб.-хорв. и́вāнчица «королиця, ромен», 
и́вандāнче «підмаренник», и́ваново цв∩ељ, и́ваньско зеêље «оман блошиний», слн. ivánjščica 
«королиця» тощо. Але найбільше таких назв засвідчено в українських говорах: іванчик 
«підмаренник», іванец «деревій цілолистий» і вид гриба, іванники (вид грибів), іванок 
«звіробій», «айстра степова», івасик «конюшина гірська», «конюшина лучна», іван-зілля 
«гісоп лікарський», «синяк звичайний», іван-трава, іван-чай «зніт». Крім цього, з іменем 
Іван пов’язані також деякі діалектні назви птахів. Пор., наприклад, іванчик «трясогузка», 
«сорокопуд терновий», «мухоловка сіра», «кам’янка», «чикалка», іванок «зимородок». У 
російських говорах трапляється назва иванчик «синиця». Мотивація назв окремих рослин і 
птахів, очевидно, різна, але конкретно ще не з’ясована. Характерно, що ці назви 
обмежуються лише травами і птахами, а на інші біологічні види (наприклад, на дерева, риб  
і т. п.) вони не поширились.  

Чоловіче ім’я Іван має також жіночі відповідники: Іванна, Жанна, Яніна, Янка та ін. 
 


