
ГАЛИНА ВЕЛИЧКО 
ІМЕНА ГАЛИНА І МИКОЛА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Національний словник власних людських імен складається у кожного народу протягом 
довгих віків. Ономастичний матеріал в історико-географічних межах української мови, в її 
писемних пам’ятках становить своєрідний шар лексики, що відрізняється від інших шарів 
насамперед функцією. 

В історії відбивається характер народної ментальності. Людське ім’я — це жива нитка, 
що зв’язує нас із нашим родом, нашим народом, з нашою землею, культурою, мовою. Історія 
слов’янських імен складна і довготривала. Джерела їх виникнення різноманітні. 

Протягом XI- XIII ст. із Візантії в Київську Русь прийшло понад триста канонічних імен 
староєврейського, грецького та латинського походження, близько двадцяти імен 
норманського походження. 

Українська форма імені Галина, на думку деяких лінгвістів, можливо, народилася під 
впливом давньослов’янського слова, що має ту саму основу, що й назва пташки — галка (у 
перекладі сучасною українською мовою — «чорна»). Інші доводять, що це ім’я походить від 
латинського слова галлі («курка»). А в давніх календарях це слово розшифровувалось як 
«кішка». Великого поширення в лінгвістичній літературі набула думка про те, що одна з 
гілок цього родоводу — ім’я дочки морського володаря Персея, міфічної нереїди Галини (в 
перекладі з грецької мови це слово означає «тиша, спокій, безвітряна погода на морі, 
штиль»). Про давнє його походження свідчить і релігійна легенда про Святу мученицю 
Галину, яка постраждала в м. Коринфі в 258 році разом з іншими мучениками. 

Ім’я Микола пройшло довгий час становлення, розвитку, змін. Воно користується 
великою популярністю в Україні. Походить від двох старогрецьких слів: піkе , що означає 
«перемога», й loos, тобто «народ», і тлумачиться як «переможець народів». Мандруючи з 
однієї мови в іншу, давня грецька основа весь час деформувалася, внаслідок чого з’явилося 
чимало однакових за походженням, але малоподібних імен. 

У деяких народів ім’я Микола мають жінки: у французів — Ніколь, болгар — Ніколіна й 
Ніка, англійців — Коліна й Колін, датчан — Нельсіне, голландців — Класіна, Клаасіна, 
Класьє, португальців — Нікола, румунів — Ніколіна, Ніколета, словаків — Ніка... 

Від імені Микола утворено низку патронімічних прізвищ (Миколин, Миколаїв, Миколів, 
Миколяк, Миколенко, Микольчук та ін.). Від імені Микола започатковано й такі прізвища: 
Міцкевич (син Мицка, Колі), Нікользон, Клаусон, Маккаце та багато інших. 

Про походження імен ми дізнаємося не тільки з історичних писемних пам’яток, 
перекладних та оригінальних художніх світських і церковних творів, а також із багатьох 
джерел української усної народної творчості. За висловом професора М. Сумцова, фольклор 
струмує багатьма потічками по головних національних і наукових течіях, — потічках, які ще 
далеко не злилися у спокійні й величні ріки широкого порівняльно-етнографічного вивчення 
життя народів. 

В українському видавництві «Хрещатик» побачили світ дві антології усної народної 
творчості — «Галина» (1994 р.) і «Микола» (1997 р.). У кожній з них понад 200 творів 
традиційних жанрів фольклору — пісні, балади, думи, приказки та прислів’я, коломийки, у 
яких у різних формах ужито імена Галина і Микола. 

У ці збірники, своєрідні хрестоматії з українознавства, відібрано найхарактерніші зразки 
фольклорних творів, що дають читачеві уявлення про неосяжне багатство змісту та жанрів 
народної творчості, перлини мудрості українського народу, різні барви коштовних слів-
самоцвітів. Матеріали свідчать, наскільки популярними були вищеназвані імена в 
українського народу. Фольклорні джерела зберегли немало поетичних зразків із 
використанням імен Галина і Микола в різних формах. 

Антології укладені за жанрово-тематичним принципом (календарно-обрядова, родинно-
обрядова, родинно-побутова лірика, русальні, петрівочні та купальські, солдатські та 
рекрутські, історичні, жартівливі, сатиричні та танцювальні, колискові, дитячі пісні, балади, 



прислів’я та приказки, коломийки). 
В усній і писемній мовах слов’ян не всі фонетико-граматичні особливості імен Галина і 

Микола копіювалися з точністю. У процесі входження в давньоруський антропонімікон 
названі імена пристосовувалися до спонтанної вимови, до морфологічної будови української 
мови. На них позначилися всі способи східнослов’янського словотвору: регресивний, 
суфіксальний та усічено-суфіксальний. У східнослов’янській антропонімії з найдавніших 
часів були поширені варіанти, і ця особливість іменування збереглася й після прийняття 
християнства. 

У фольклорі імена Галина і Микола виступають як у нейтральній (повній), так і в 
здрібніло-пестливій формі з більшим чи меншим ступенем емоційного навантаження. У 
процесі творення цих форм активними виступають суфікси. Іменам властивий синонімічний 
ряд здрібніло-пестливих форм. Через них передається суб’єктивне ставлення до конкретних 
носіїв імені. 

Так, від імені Галина шляхом додавання суфіксів утворені такі форми: -ин-а (Галина),  
-инка-а (Галинка), -ин-очк-а (Галиночка), -ин-оньк-а (Галинонька), -ечк-а (Галечка), -ічк-а 
(Галічка), -юн-ечк-а (Галюнечка), -юс-я (Галюся), -юс-ин-к-а (Галюсинка), -юн-я (Галюня),  
-юньк-а (Галюнька), -к-а (Галка), -ют-к-а (Галютка), -ют-очк-а (Галюточка), -ют-еньк-а 
(Галютенька) та ін. 

Так само чимало здрібніло-пестливих форм від імені Микола: -к-а (Миколка), -і\ь-о 
(Миколцьо), -очк-о (Миколочко), -оньк-о (Миколонько), -ець (Миколець), -ух-а (Миколуха),  
-аш (Миколаш), -ч-а (Миколча), -ан (Миколан), -ай (Миколай), -ай-к-о (Миколайко), -ай-чик 
(Миколайчик) та ін. 

Ось приклади пісенних рядків з різноманітними формами імен Галина і Микола: 
Ой рясна, красна в лузі калина, 
А ще найкраща в батька Галюня. 
Там на гороньці дві зозуленьці в ячменьці,  
Третя Галюся при долиноньці лен брала. 
Ой Галочко, Галочко,  
Красна паняночко,  
Сядь собі на помості  
З молодими молодичками. 
Ой за городом річка тече,  
Ой там Галина коржі пече,  
Ой там Василько сіно косить,  
Йому Галина коржі носить. 
Стояла пшениченька, стояла.  
Там її Галя дожинала. 
Як ступила Галічка на поріг,  
Шагнула й махнула на подруг: 
— Розступітеся — я іду, 
Благословіться — я сяду. 
Святителю Миколаю, помагай в потребі,  
Покровителю святійший на землі в небі. 
— Добривечір, пане дядечку, до тебе! 
 
Ми навідали хорошого сина у тебе.  
Хорошого сина, сина Миколку. 
Моя хата при дорозі, віконця до сонця,  
Поки мені припадає любити Никольця. 
Ой не байка, моя мамко,  
Не байка, не байка,  
А я собі полюбила  



Хлопця Миколайка. 
Ой під долом криниченька, під долом, під долом, 
Ой ніхто ся так не любить, як Казька з Миколом. 

Література й фольклор з давніх-давен перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому і 
перехід літературних творів у народні був масовим, про що свідчить велика кількість пісень 
літературного походження. Фольклорний елемент в українській літературі посідає значне 
місце. Наприклад, введення в літературний контекст відгадування загадок. Ця традиція була 
важливою частиною весільного обряду, своєрідним іспитом на розумову зрілість молодого 
чи молодої. У ліричних піснях живуть спогади про той давній звичай.: 

Дівчинонька моя, Галю, 
Щось я тобі загадаю: 
Як вгадаєш — моя будеш, 
Не вгадаєш — чужа будеш. 

Українські письменники, поети, публіцисти використовують різні форми імен Галина і 
Микола, наділяючи їх вищим ступенем емоційного навантаження. 

Вищий ступінь навантаження здрібнілості або пестливості імені Микола характерний 
для творів І.Огієнка, І.Нечуя-Левицького, Г.Квітки-Основ’яненка, М.Рильського, Г.Тютюн-
ника, М.Стельмаха, П.Панча, О.Вишні, М.Вінграновського, Г.Хоткевича та ін. 

Ти друг сердечний нам, Миколо, 
За тобою вкупі й помирати ... 
Як друзі є, то вгору чоло, 
Бо дружба нам — найкращі шати. 

І.Огієнко 
Як перший вірш я написав у школі 
І серце дивним жаром загорілось, 
І як гордився трішки, що я — Коля ... 

М. Подолян 
У творах Б.Грінченка, Г.Квітки-Основ’янснка, О.Довженка, М.Пригари, П.Усенка, 

І.Муратова, М.Петренка та ін. часто використовується ім’я Галина: 
Туди мої очі, туди моя думка, 
Де ти живеш, Галю, сердешна голубка. 

М.Петренко 
Всеосяжна географія вживання названих перелічених форм: Буковина, Волинь, 

Галичина, Закарпаття, Наддніпрянщина, Прикарпаття, Поділля, Полісся, Наддніпрянщина... 
На території України імена Галина і Микола поширені серед представників багатьох 
поколінь. Історичні фіксації їх розмовних форм мало чим відрізняються від сучасних. 
Щоправда географія здрібнілих і пестливих форм виявляє регіональні особливості 
поширення варіантів імені Микола, активне чи пасивне його вживання в усному та 
писемному мовленні. Так, на території Лівобережжя це ім’я властиве представникам 
багатьох поколінь. Історичні фіксації його розмовних форм XV-XVII ст. мало чим 
відрізняються від сучасних (Микола, Миколай, Микула). Поширені й такі розмовні форми 
цього імені: Миколка, Миколочка, Ніколай, Колюня. А в Закарпатті побутують такі форми: 
Микола, Мікола, Микула, Миколай, Никула, Никола, Николай, Мікловш, Міклуш, Миклуш та 
похідні від них. 

Б.Грінченко в «Передмові» до III тому виданих ним «Етнографічних матеріалів» цілком 
справедливо говорить: «Зібрані тут, вони [пісні] є закликом до нас, людей, що живуть 
інтелектуальним життям переважно, — закликом допомогти народові у справі його 
розумового розвитку, у справі його духовної творчості, народові, якому ми багато чим 
зобов’язані... Ми ... нагромадили великі запаси фольклорного матеріалу, ми риємося в цих 
запасах, вихоплюємо з них мізерні крихти, — для того, щоб помилуватися їхньою 
художністю, або щоб пристібнути їх до тієї чи іншої гіпотези про походження того чи іншого 
сюжету, — цього потребує наука, і колись ми пожнемо плоди цих копітких досліджень...» 



Цей заклик, на нашу думку, стосується всіх українознавців, оскільки зв’язок мови з 
українським національним характером можна досліджувати на багатьох мовних явищах, 
зокрема на побутові семантичної структури слова, закономірностях словотворення тощо. На 
всіх рівнях мовної організації можна помітити самобутність імен, так само як і у 
функціонуванні їх у писемних та усних текстах. 
 


