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В українській літературній мові жіночі імена на -ія вживаються з наголосом або на 
передостанньому складі (Марі́я, Софі́я, Євдокі́я та ін.), або на третьому складі від кінця 
(Ната́лія, Євге́нія, Зіно́вія, Кла́вдія та багато ін.), причому деякі імена мають двояке 
наголошення (Анастасія і Анастасія). У минулому всі без винятку імена на -ія 
характеризувалися наголосом на третьому складі від кінця, про що переконливо свідчать 
українські акцентовані пам’ятки XVI — середини XVII ст. Саме на основі давніх канонічних 
(узаконених церквою) форм Марі́я, Софі́я, Євдокі́я, Анастасі́я в українській мові виникли 
фонетичні варіанти цих імен Ма́р’я, Со́фа, Явдо́ха, На́стася, пор.: «Ой, тихо, тихо Дунай 
водоньку несе, Ой ще найтихше Ма́р’я косу чеше...» (Народна пісня); «Опанас воли пас, а 
Явдо́ха — бички. — Постривай, не тікай, куплю черевички!» (Народна пісня). Давнє 
наголошення згаданих імен іноді зустрічається в сучасних українських поетів, коли вони 
говорять про минуле, пор.: «О мій нескорений земляче, Тобі немає й тридцяти! Перовська 
Со́фія не плаче, Хоча страждає, як і ти» (Л. Забашта). 

Наголошення третього складу від кінця в іменах Марія, Софія, Євдокія, Анастасія було 
канонічним не тільки в староукраїнській мові XIV — середини XVII ст., але і в 
староросійській та старобілоруській мовах згаданого періоду. Правда, у староросійській мові 
на відміну від староукраїнської і старобілоруської ім’я Мари́я мало два акцентні варіанти 
(Мари́я і Ма́рия), які чітко протиставлялися: форма Мария вживалася лише по відношенню 
до Богородиці, а Мари́я — по відношенню до всіх інших святих (Марії Єгипетської, Марії 
Магдалини та ін.) і виступала особистою назвою людини (дитину ніколи не називали в ім’я 
Богородиці, як, між іншим, і в ім’я Христа). З наведених двох акцентних варіантів форма 
Марйя була, безперечно, новішою. Вона виникла на ґрунті російської мови (в кінці XV ст.) 
внаслідок приведення імені Богородиці у відповідність з грецькою мовою. Оскільки 
наголошення третього складу від кінця в іменах Марія, Софія, Євдокія, Анастасія до 
середини XVII ст. мало місце в усіх трьох східнослов’янських мовах, таке наголошення слід 
визнати первісним, властивим давньоруській мові з часу введення християнства на Русі 
(кінець X ст.). Цілком імовірно, що наголос на третьому складі від кінця в розглядуваних 
іменах був перейнятий давньоруською мовою з старослов’янської, пор. болг.: Софи́я, старе 
Со́фия; Евдо́кия і Евдоки́я. 

У другій половині XVII ст. внаслідок ніконовських книжкових виправлень наголос на 
третьому складі від кінця в іменах Марія, Софія, Євдокія, Анастасія під впливом 
відповідних грецьких імен (гр. Мαρια, Σοφια, Eνδοκια, Aναστασια) був замінений наголосом 
на передостанньому складі (спочатку в староросійській мові, а потім і в староукраїнській та 
старобілоруській). В українській мові новий канонічний наголос згаданих імен став разом з 
тим і літературним. Лише ім’я Анастасія зберегло ще й давнє канонічне наголошення і 
вживається в сучасній українській літературній мові з двояким наголосом. У російській 
літературній мові ім’я София теж має два варіанти — Со́фья і Софи́я, перший з яких 
продовжує давню, а другий — нову канонічну традицію. 

Імена Ната́лія, Євге́нія, Зіно́вія, Кла́вдія та багато ін. (з наголосом на третьому складі 
від кінця) в українській літературній мові зберігають давнє канонічне наголошення. Це не 
значить, що ніконовські книжкові виправлення не торкнулися згаданих імен. У другій поло-
вині XVII ст. більшість з названих імен (усі імена, що мають грецькі відповідники на -ια) 
отримала наголос на передостанньому складі (під впливом відповідних грецьких імен), але 
нове канонічне наголошення (Натали́я, Евгени́я, Зинови́я, Клавди́я) не поширилося на 
українську мову. Воно залишилося лише в російській канонічній традиції (не всі нові 
наголоси закріпилися, між іншим, і в. канонічній традиції), зовсім не вплинувши на 
російське літературне наголошення згаданих імен (пор. рос. літ. Ната́лия / Ната́лья, 
Евге́ния, Зино́вия, Кла́вдия) в основі якого, як і в українській літературній мові, лежить давня 
канонічна традиція. 


