МІГРАЦІЯ АНТРОПОНІМІВ З АФІКСОМ ІСА/ISA/ISSA
Л. І. Дегтярьова,
Сумський державний університет, м. Суми
У статті аналізуються жіночі антропоніми з афіксом іса/isa/issa, вивчається їх міграція,
походження та тлумачення. У статті наводиться багато прикладів антропонімів з суфіксом
і префіксом іса/isa/issa за місцем їх географічного розповсюдження.
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Актуальність статті визначається тим, що загальнолюдська формула про
значущість імен та про зв'язок з кожним з них певної духовної та почасти
психофізичної структури, яка є тривалою у віках та народах, веде до необхідного
визнання, що в переконаннях цього роду є дійсно щось об’єктивне, і що людство, яке
завжди затверджує імена у якості субстанціональних сил або силових субстанцій та
енергій, мало вже за собою справжній досвід століть та народів.
Метою статті є дослідження походження, розповсюдження та тлумачення
жіночих антропонімів з афіксом іса/isa/issa. Об’єктом статті виступають жіночі
антропоніми з афіксом іса/isa/issa, які поширені у Європі та Азії, предметом
дослідження є міфологічні та історичні витоки походження жіночих антропонімів з
афіксом іса/isa/issa.
Завдання, які стоять для досягнення вказаної мети, зводяться до наступного:
1) розглянути походження жіночих антропонімів, 2) проаналізувати їх походження,
зв'язок з міфологією та історією, 3) розтлумачити значення афіксу іса/isa/issa,
4) дослідити їх міграцію та розповсюдження.
Історичний досвід має показати, чи визнає народ, визнає сама мова імена пустими
призвістками, яки були умовно приєднані до їх носіїв і тому нічого не давали
пізнанню носія, або треба знайти в імені формулу особистості, ключ до її складу та
будови, щось універсальне, суто конкретне, суто близьке до суті людини. Необхідно
згадати про народну словесність, хоча вона ніколи не замикається у межах
відірваного від життя мистецтва і має життєве значення та призначення. Який би рід
народної словесності ми б не взяли, то неодмінно зустрінемось із типологією
особистих імен. У духовно вихованих людей, які привчили себе уважніше
прислуховуватись до свідчень безпосереднього досвіду та його багатоскладових
відкладень у словах на протязі століть, життєве значення імен викликає необхідність
рахуватися з іменами осіб, які зустрічаються нам у житті, та не зневажати показання
цих імен. Етнічна спільність пояснюється генетичною схильністю людини до
непотизму, хоча етнічна ідентичність може бути плаваючою, ситуативною та не
обов’язково зв’язаною з мовною належністю. Іноді вона опирається на релігію,
господарчу систему, расу, історичну традицію, що також відбивається у традиціях
надання імен. Імена розподіляються у етнічній свідомості на групи, мали б вказувати
на чесноти, якійсь рід занять, особистості характеру, на зовнішні ознаки.
Для будь-яких батьків народження дитини є дуже радісною подією. В іменах
виражалось побажання, щоб ті, хто отримує ці імена, були щасливі, а їх поява була б
повсюди бажаною, щоб їх зустріли як добру звістку.
Споконвіку на території
Київської Русі були певні традиції надавання імен новонародженим. Більша їх
частина має грецьке походження, але є також і слов’янські, латинські,
давньоєврейські імена. У зв’язку з тим, що у стародавні часи жінки були менш цінні
ніж чоловіки, імена дівчаток не мали такої значимості на відміну від чоловічих і,
відповідно, не мали такого широкого розповсюдження. У Біблії ім’я не було якимось
випадковим умовним визначенням, ім’я визначало місце, яке повинен був зайняти
його носій. Найдавніший звичай надавання імен у іудеїв було називати дівчаток
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відразу ж після народження, а пізніше на сьомий день. У мусульман імена хлопчикам
та дівчаткам надавали, як правило, з дозволу мулли. Цих звичаїв дотримувались дуже
суворо, власне вони були законом, якого притримувались весь час.
Приблизно до ІІІ сторіччя усі, хто приймав Хрещення, залишали собі ті імена,
якими їх називали батьки – язичники. Багато імен, навіть такі як Віра, Надія, Любов,
це імена суто язичницькі: слов’янські, римські, грецькі або єврейські. Після
християнізації Русі при Володимирі на попередній план висовуються імена із
грецьких місяцесловів. При співставленні цих фактів напрошується висновок, що
зміна скандинавських імен на «грецькі» означала зміну релігійної орієнтації від
периферійно-західного до типово східного християнства. Точно також і зміна
скандинавських князівських імен, починаючи зі Святослава, на слов’янські могла
відображати, з одного боку, епоху «язичницької реакції», а з другого – початок
політики асиміляції «рода руського» місцевому слов’янському населенню. Князівські
імена цього часу, вочевидь, мали здатність інтерпретуватися відразу і на
слов’янському, і на скандинавському мовному ґрунті. З найдавніших часів люди
вважали, що кожній людині є необхідним свій талісман, ангел – хранитель, і саме
ідеальне є те, якщо людині надавали ім’я святого, яке підходить йому по даті
народження.
Неможливо назвати область сучасної культури – будь то географія чи медицина,
архітектура чи театр, де греки не залишили б глибокого сліду, але особливо великим
є їх вклад у розвиток філософії. Міфологія греків була тим ґрунтом , на якому
виросли не тільки мистецтво і література, і яка до звісної міри живила б і грецьку
науку. Типологічно первісний грецький світогляд та світовідчуття не відрізнялись від
усіх общинних релігій та міфології світу. Популярність грецьких міфів пояснюється
почасти тим, що вони дійшли до нас у художньо-філософській обробці найкращих
представників грецької літератури та мистецтва. Більшість сучасних імен , які
розповсюджені на нашій території, мають, як прийнято вважати грецьку основу. Але
чи так е насправді? Що ж є первинним – із варяг у греки чи навпаки? На цю тему до
сих пір не перестають сперечатися.
Міграція імен, або їх афіксів, їх засвоєння та зникнення демонструють, як
внутрішньо родинні зв’язки переростають у міжкультурні, формують рухому
«спільність» слов’ян, скандинавів, скіфів, сарматів, половців тощо, яка постійно
змінюється. Вчені встановили, що індоєвропейські мови мають східну граматичну
будову. Екологія духовної культури – поняття не абстрактне. Кожна спроба
проникнути в дивовижний, наївно-мудрий світ народної творчості, в мир життя, світ і
лад наших пращурів збагачує душу сучасної людини, яка прагне успадкувати всі
найкращі здобутки людства тут у суспільстві, освітленому чуттями єдиної родини.
Трипільці-предки народів Київської Русі,
були пеласгами-лелегами,
попередниками також і стародавніх еллінів. Дешифрування трипільско-пеласгської
та зрубно-кіммерійської писемності на Україні має велике значення не тільки для
історії вітчизняної але і європейської культури. Якщо докладно вивчати спадок
пеласгів, які за мовою (писемністю) виявилися протолатинянами (або спорідненими
латинянам), то помітно, як багато вони залишили своїм нащадкам на Русі. У ІІІ тис.
до н.е. на півдні від Істру (Дунаю) зіткнулися два могутні етноси. Етруски
(етрускоїди) і пеласги, мова котрих була позначена іранськими формами, це сліди
індоєвропейської спільності, яка тільки формувалася, і впливів Персії. Результатом
їхнього багатовікового схрещення є фракійські племена гетів, які у ІІ тис. до н.е.
запанували на півдні Балкан і півночі Причорномор’я. Тоді ж і формувалася етнічна
серцевина народів Еллади за участю пеласгів.
За умовами спільності загальнослов’янської (проторусьскої) мови, починаючи з 7
сторіччя до н.е., племена індоєвропейців – пеласгів розселилися по території
«Греції». Вони ще в 6 – 4 тис. до н.е. розмовляли на пеласгській мові, тобто на
загально індоєвропейській мові задовго до начала його розпаду. Отже, мова пеласгів
була тією же, що і мова трипільців та всього проторусьского населення території
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Русьскої Раніни. Ключом до розуміння мовної приналежності пеласгів стала стела,
яку знайшли на острові Лемнос. За численними граматичними показниками і навіть
співпадаючими словами було встановлена спорідненість мови стели з етруською
мовою (1 тис. до н. е.). Самоназва етрусків – rasna, яка буквально позначає «R» - бог,
« S» - сін, «N» - нав = Бога сини, які сходять униз. Ті, які сходять униз по відношенні
до Русі – це у Грецію. Тому дослівно rasna – слід читати – «руси, які сходять (на
південь)».Уся Русь, вже починаючи з 50 тисяч років до н.е., розмовляла виключно на
проторусьскій мові, яку вчені називають протоіндоєвропейською.
Розглянемо імена з афіксами іса/isa/issa, які завжди вважалися грецькими або
латинськими. Афіксація – це один із самих розповсюджених способів словотворення,
який уявляє собою приєднання афікса. При цьому афікси, префікси та суфікси,
можуть розрізнятися не тільки за місцем у слові, але і за ступенем самостійності.
Суфікси, які оформлюють слово як певну частину речи, тісніше зв’язані з основою, в
той час як префікси головним чином відмінюють семантику слова і є більш
самостійними лексично. Багато імен з афіксом іса/isa/issa оповито міфами та
легендами.
Наприклад, ім’я Лариса вважається грецьким за походженням и часто
перекладається як чайка від грецької larus. Ім”я в основному розповсюджено на
території колишнього Радянського Союзу. Можна було б це ім’я розшифрувати і від
латинської larix (icis) - модрина, щедра. Іноді це ім’я плутають з іменем Лаура від
лат. laurea - лавровое дерево. Lara/Larunda дослівно «базіка», німфа Тібру, мати
ларів, яку Юпітер позбавив язика за балакучість. Ларисса (Λάρισσα), у грецькій
міфології це німфа, яка жила у Аргосі чи в Фесалії, народила від Посейдону Пеласга
та Фтія. Одного разу, граючи м’ячем, Ларисса впала у ріку Пеней та втонула. На її
честь було назване засноване на цьому місці місто. У стародавній Греції цим іменем
були названі багато пеласгських міст – фортець:1) Лариса в Фесалії, в області
Пелазгіотіде, на південному березі річки Пенея, у дуже родючий місцевості. У
доісторичну епоху це місто було столицею пеласгів. У історичну епоху воно мало
демократичне правління, потім відійшло до македонян. Під час римського
володарювання це місто дуже розквітло та з часів Костянтина вважалося головним
містом Фесалії; 2) Ларисса Κρεμαστή (той, що висить у повітрі), місто у Фесалії, в
окрузі Фтіотида, неподалік від Малійської затоки, на високій горі (звідси назва
Κρεμαστή); 3) Ларисса в Компанії, була заснована пеласгськими тиренцями, рано
зруйнована. Є ще міста з тією ж назвою у Мізії, Лідіїї, Ассирії, Сірії, на Криті, в
Троаді та інших землях.
В інших мовах також зустрічаються слова з основою лар. На хінді larki - дівчина.
Лара з арабської означає місячне сяйво, радість. В російській мові є слово ларь від
давньошведської larr — большой ящик, дощатый сруб, сундук. У Німеччини є місто
Lahr/Лар, розташоване у землі Баден-Вюртемберг. Усім відома німфа Лорелея Lorelei, Loreley (також Lore-Ley, Lurley, Lurelei, Lurlei). Це ім’я може походити від
кельтської ley - обривиста скеля, стрімчак, камінь або з давньоверхньонімецької
lorlen (rauschen, murmeln) - шептати, шелестіти, бурмотіти. Також ім’я Lore може
вказувати на розташоване неподалік місто Lorch. Через сильну луну в цій місцевості
Lore/Lure
може означати зі середньоверхньонімецької – der Hinterlistige –
підступний, die Elfe - ельф.
Але оскільки імена з компонентом іса/isa/issa з’явилися у дохристиянські часи, то
це ім.’я походить від лат. Lar - дух - душа (lares praestites, domestici, familiars, private,
patrii, permarini, compitales, viales, rurales) – 1) лари - покровителі, духи – хранителі
домівки, сім’ї, людей, вітчизни, у морських подорожах, перехрестях доріг, сільського
господарства; 2) домашнє вогнище, домівка, дім; 3) поет. гніздо. Отже ім’я Лариса –
lar –issa- перекладається як дух-хранитель жіночого роду.
Ім’я Melissa перекладають з давньогрецької «бджола», але е також значення
Melissa officinalis - м’ята, mel (mellis)- мед, сладкий сік, пристрасність. В античної
міфотворчості Мелісcа - 1) донька критського царя Мелиссея та німфи Амалфеї.
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Німфа Мелісса вигодувала немовля Зевса медом; 2) ілірийська німфа, праматір
бджіл, Мелісса була донькою Епідамана, матір’ю Дірахія, якого вона народила від
Посейдону; 3) жриця Деметри на Істмі, яка відмовилась відкрити сусідкам таїнства
богині родючості, за що її розідрали. Деметра покарала злочинниць, а з її крові на
місці загибелі Мелісси з’явилися бджоли. Це ім’я носили також і чоловіки: напр..
Мелісса із Самосу, у античності діалектичний філософ сторіччя до н.е., подвижник
елеатської школи, учень Парменіда.
Klarissa/Clarissa - Klara von Assisi – італійська свята, одна із перших
послідовниць Франциска Ассизького, засновниця ордена клариссинок - від італ.
Chiara/Klara – нім. klar - ясний, чистий.
На національний характер або менталітет нації - етноса і на характер його
взаємодії з другими угрупованнями впливає цілий ряд факторів, які питомі для
кожної сфери в макросоціальному плані. У мікросоціальному плані особистість
формується за її ментальними якостями, які дозволяють ідентифікувати її у якості
елемента певної соціальної системи. До біосферних факторів, перш за все, слід
віднести кліматичний. Чи виростає людина у тропіках, у полярних широтах або у
помірному кліматі – все це, так чи інакше, впливає на його спосіб мислення та
поведінку у психофізичному та соціально – психологічному аспектах. Північний
клімат більш орієнтує людей на збереження енергії, а південний – на її трату.
Необхідність обережніше відноситись до джерел енергії та природних ресурсів
формує у людей такі якості як дбайливість, розсудливість, скрупульозність,
педантичність. Суворість клімату сприяла появі аналогічних рис характеру у таких
північних народів, як норвежці, шведи, фіни, німці, англійці, голландці та інші. Тому
у Скандинавії імена з компонентами iса/isa/issa мають зовсім інші значення, ніж на
сході або півдні: Bergisa –діва гір, Hjördis, Jördis - діва- богиня меча, Tordis - богиня
грому та бурі, Issdis – льодяна діва, Sneedisa – сніжна діва, Ulrica –ulf – wulf, wolf –
вовчиця, Olissa – від чолов. імені Olaf – anuleifr - предок, спадкоємець. Зв’язані вони з
с богинею Disa:. Gisa( Gisela), Idisa, Dibisa.
У Європі імена з компонентом iса/isa/issa мають інше походження та значення:
Klarissa/Clarissa- чиста, ясна. Koncissa – дівчина із мушлі, від лат.-concha – мушля з
перлиною. Beatrisa – первісно жіноча форма 'Viatrix' пізньоримского імені 'Viator' зі
значенням мандрівник, прочанин, також від лат. 'beatus' - щаслива, та, що приносить
щастя. Elisa, Edilisa , Luisa (Louise,Luise) від Elisabeth - євр. – мій бог - досконалість;
клятва бога; вічно красива. Fidelis- вірна; Isa (Isabell) – євр. - красива дівчина, але
також – могутній бог – scheba (hebr.), iso- грец. - вічний, ischa- євр. жінка, bella італ. - красивий. Leatrice – Leah та Beatrice- можливо дика корова від євр. или
ассирійського; бібл. Леа - перша жінка Якова, мати його 7 синів. Marissa
(Marisabell) - від лат. 'stella maris' (Stern des Meeres) für Maria, die Mutter von Jesus –
зірка усіх морей, св. Діва Марія - мати Исуса Христа. Denisa/Denis – турец. «море».
Також зустрічаються імена у Європі - Kissa, Kalissa, Lovise, Manissa, Narissa,
Tais/Taissa, Alisa, Kalissa, Karissa, Conchissa, Diоnissa(Dionissia), Basilissa, Samiotissa,
Aigiotissa, Ekonomissa та інші.
Але на нашій території було поширено менше імен з суфіксом -иса: Анфиса,
Василиса, Велиса, Агнесса, Инесса, Калисса, Раиса, Харриса, Хриса, Хариесса,
Элисса.
Всі ріки, особливо великі, Європи, Азії і Африки епохи скіфів були водночас
богами (Дон, Дніпро, Буг, Бел, Ніл, Ганг, Рейн, Марена та ін.). Тому назви рік були
назвами богів. У скіфську й доскіфську епохи племена називали себе іменами своїх
богів, а ріки-іменами племен, що жили на їхніх берегах (барбари, істри, танва, русь).
Пізніше назви богів-річок ставали іменами простих людей і розповсюджувались по
різним кінцям світу. У різних країнах Европи зустрічаються реки з компонентом
иса/исса/isa/issa: Іса - притока ріки Великой, Псковская обл.; Писса (Тиса) — ліва
притока ріки Мезень (Республика Комі); Іша — права притока Катуні (Алтайський
край); Ніца —права притока р. Тура (басейн Обі); Пи́сса ( нем. Pissa) — ріка
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(Калінінградської обл.; Дри́сса, (белор. Дрыса) — права притока ріки Західної Двини
(Витебська обл., Белорусія); Неріс/Ня́ріс (лит. Neris) — ріка (Белорусія, Літва);
Ниса-Клодзка (Польща); Ізер (фр. Yser, нідерл. IJzer) — ріка (Західна Европа); Ізе́р
(фр. Isére) – ліва притока Рони (Франція); Маріца (болг. Маріца, грец. Εβρος, тур.
Meriç, лат. Hebrus) — одна із найбільших рік на Балканському півострові; Яломіица
(рум. Râul Ialomița) — ріка в Румунії; То́ріса (словацк. Torysa, іноді рос. Торыса) —
ріка у східній Словаччині; Ізар — ріка у Баварії (Німеччина); Бистриця (рос.
Быстрица) — права притока Дністра; Істра — ліва притока ріки Москви
(Московська обл., Россия); Піліця (польск. Pilica) — ліва притока Вісли (Польща);
Остраіице (чеш. Ostravice) — права притока Одри (Чехія); Тис (англ. Tees) —— ріка
на півночі Англії.
Але більш за все імен з афіксом iса/isa/issa зустрічається саме на сході та
походить, скоріш за все, від евр. Ischa [hebr.-jidd.]  השאdie; -, -n: (ugs.) Mädchen junge Frau (aus der Sicht) eines Jungen, jungen Mannes. - (евр. - ідиш) дівчина, жінка.
Також компонент iса/isa/issa може бути пов’язаним і з грецьким ischio (is-chio)бедра. Ischa – иса – може бути також пов’язано з іменем Ісиди.
Ісіда (Ізіда) (егип. js.t, др.-греч. Ἶσις, лат. Isis) — одна із найвизначніших богинь
стародавності, яка стала взірцем для розуміння єгипетського ідеалу жіночості та
материнства. ЇЇ шанували як сестру та дружину Осіріса, мати Гора, а, відповідно, і
єгипетських царей. Ісіда була добре відома грекам та римлянам. ЇЇ ототожнювали з
Деметрою – богинею плодючості. Культ Ісіди і пов’язані з ним
містерії
розповсюджувались у всьому греко - римському світі, що можна порівняти тільки із
християнством та мітраїзмом. Як вселенська богиня – мати, Ісіда була дуже
популярною в епоху еллінизму не тільки у Египті, де її культ та таїнства процвітали
в Олександрії, але і по всьому Середземномор’ю. Добре відомі її храми (лат. Iseum) у
Біблі, Афінах, Римі. Елементи культу Ісіди значно вплинули на християнську
обрядність. Величний ритуал Ісіди – це жерці з тонзурами, служби вранці та ввечері,
дзвони, водохреща, окроплювання святою водою, урочиста хода та ювелірні
зображення Божої Матері – це у багатьох відношеннях нагадує пишну обрядовість
католицизму.
Імена з префіксом isa- дослідники відносять до різноманітних мов та країн, які
розташовані далеко одне від одного: іврит, арамейська, арабська, японська, турецька,
іспанська, італійська, скандинавські, німецька, англійська, голландська,
португальська, давньофранцузька, французька, ірландська: Isa, Isabeau, Isabel,
Isabela, Isabell, Isabelle, Isabella, Isadora, Isadore, Isalie, Isaline, Isamar, Isami, Isaura,
Isaure, Ischtar, Iselin, Iseline, Iseult, Iseulte, Isgard, Isha, Ishilde, Iside, Isidore, Isis, Iska,
Isla, Isleen, Ismene, Ismihan, Ismini, Ismuni, Isoline, Isotta, Issy.
Східний світ свято зберігає цінності своєї культури, можливо на шкоду
прискореному розвитку цивілізації. Східна ментальність виражає себе переважно в
інтровертному, статичному характері. Східна культура, яка за масштабом є більш
могутньою та різноманітною, ніж західна, неначе би застигла у своїх традиційних
архаїчних формах. У людей сходу генетично закладена любов до поетичних образів,
любов говорити та оспівувати у піснях красоту своєї коханої. У поетичних образах
східних ліриків примхливо переплелися у вічній боротьбі теми слави і неслави,
дружби та ворожнечі, світа та тьми, смерті та життя, перемоги та поразки. Іскусно
вплетені у канву стиха, великі творіння Фірдоусі, Рубаї, Омара Хайяма та інші,
вразять читачів захоплюючим оповіданням, майстерністю переказу, глибиною
змісту та красотою стилю. Тому і жіночі
імена мусульман відрізняються
різноманітністю значень та більш докладніше відображують якості коханих. За
різноманіттям імен взагалі та зокрема із афіксами иса/ниса (ниса — жінка, дівчина,
господиня, пані) можна побачити культ жінки, про що свідчать татарські імена:
Аніса/Фаніса – світоч, маяк; Айніса — жінка, подібна до місяця, синоніми:
Камарніса, Махініса, Бадерніса; Акрамніса — найбільш щедра, дуже шляхетна,
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красива жінка; Аліса - 1)із шляхетного, знатного роду, 2) красива, тендітна;
Альфіза/Альфіса —цінне срібло; Анфіса — квітуча; Балкіс —від імені легендарної
цариці; Бахрніса — велична, сяюча серед жінок; Билбилніса —жінка, подібна до
солов’я; Вагіза — наставниця, яка навчає етиці, моралі, нравственості; Варіса —
спадкоємиця, продовжувачка; Гадельніса —справедлива; Газіза/Газізаніса — дуже
кохана; Гайненіса — найкраща, благородна із жінок; Гільмініса — освічена, вчена
жінка; Гульнафіса — дівчина, схожа на квітку, факел, маяк; Гульфіза —срібляна
квітка; Даріса — вчителька, жінка-викладач; Джаіза —придатна, пригожа; Душіза
— дівчинка, дівчина; Дюрніса/Ендженіса — жінка, подібна до перлини; Зуббініса —
найкраща серед жінок; Ільгіза — мандрівниця; Ільфіза — срібло країни, народу;
Іртіза — згодна, задоволена; Кабіса — обрядове ім’я, яке надавали дівчаткам, що
народились у високосному році 29 лютого, від "кабіса єл" — "високосний рік",
Кадерніса — люба жінка; Карамніса — щедра, милосердна жінка; Лазіза —
1) солодка, розкішна;. 2) тендітна, з добрим смаком; Лаіса — 1) левиця, 2) та, що
куштує на смак; Ламіса — пізнання через ласки; Леніза — нове ім’я, створене від
слів "Ленінські заповіти"; Маугіза — та, що читає проповідь, повчання; Марьямніса
— дівчина; Мінленніса/Мінніса — щаслива дівчина з родимкою; Муніса – подруга;
Міхерніса — жінка, подібна до сонця, сонце серед жінок; Мубаракфіза — щасливе
срібло; Мухандіса — 1) жінка-геометр, 2) жінка-землевимірювач; 3) жінка-інженер;
Наргіза — та, що проходить через вогонь та полум’я; Наріса — немовля (дівчинка);
Нафіса — тендітна, красива, витончена, люба, шляхетна, вельможна; Нургіза —
та, що плаває, купається в промінях; Нурініса/Нуріса — світосяйна серед дівчат та
жінок; Нурлиніса — світосяйна жінка, дівчина; Нурфіза/Фізанур — променисте
срібло; Пакіза — чиста, непорочна, безгрішна; Парвіза — та, що бере верх,
переможниця; Раіса — жінка-керівник; жінка-голова; Раміза/Рамуза — та, що
ставить тавро, відмічена знаком, та, що є взірцем; Рафіса — відома, видатна;
Садіса — шоста, обрядове ім’я, яке надавали шостій дівчинці у родині; Саліса —
третя, обрядове ім’я, яке надавали третій доньці у родині; Сарбініса — струнка,
ставна, красива жінка; Саханіса —жінка щедра, с широкою душею; Силуніса —
красуня серед дівчат та жінок; Табріза — спадщина, багатство, яке перейшло від
пращурів; в переносному значенні: дівчинка; Тавіса — пава; Тазерніса — жінкаторговець, жінка-купець; Тазініса — та, що увінчана вінцем, найвидатніша; Таміза
— здорова, чиста; Татлиніса — найсолодша жінка; Уммегазіза — мати поважної
(дівчини); Умменіса — мати жінок; Фаіза — 1) переможниця, та, яка досягає
намічених цілей, 2) та, що живе багато, на широку ногу; з широкою душею.; Фаліса
— морська, та, що відноситься до моря; Фарадіса — райські кущі; Фаргіза — та,
купається у славі, в розкоші; Фафрніса — та, що досягла слави, гідна похвали жінка;
Фархеніса — жінка - радість; Хабіса — шанована; Хадіса — 1) новий випадок, нове
явище, подія; новина, 2) нова 3) розповідачка; Хаерніса — добра, добросердна жінка;
Халіса/Галіса, Каліса, Халіса — чистосердна, чиста, непорочна; свободна; Хамденіса
—жінка, яка гідна похвали; Хаміса — п’ята, обрядове ім’я, що надавали дівчинці,
яка народилась у п’ятий день тижня; Ханіса — приємна, ласкава, ніжна; Харіса —
берегиня, захисниця; Хафіза — 1) берегиня, захисниця, 2) пам’ять, спогади; Хафізніса
—жінка, яка береже себе, яка має добру пам’ять; Хуббелніса — любима серед
дівчат, улюблениця; Шамсеніса — жінка з обличчям, подібним до сонця;
Шамсехаліса — справжнє, чисте сонце; Енгеліса — янгол, який приносить звістку;
Ендженіса/Дюрніса —жінка, подібна до перлини, Юльгіза — та, що іде по
життєвому шляху, що живе довго; та, якій призначено довго жити.
Отже на протязі всієї історії людства у людей існувала та існує потреба у знаннях
не тільки свого життя, своїх традицій та звичаїв, але і культури оточуючих народів.
Наявність такого знання дозволяє зараз легше орієнтуватися в навколишньому світі,
почувати себе в ньому надійніше та впевненіше. Декілька тисячоліть продовжується
накопичення відомостей та даних різного роду про багатьох народів світу, при цьому
вже у давні часи здійснювали спробу не обмежувати ці знання тільки простим
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переказом або описом. Порівняння найбільш стародавніх мовних форм з архаїчними
формами споріднених мов, тобто використання порівняльно-історичного методу в
етимологічних дослідженнях, може привести до успішного розкриття таємниць
походження слова.

МИГРАЦИЯ АНТРОПОНИМОВ С АФФИКСОМ IСА/ISA/ISSA
Л. И. Дегтярева
В статье анализируются антропонимы с аффиксом іса/isa/issa, изучается их миграция и
толкование в разных языках. В статье приводится много примеров антропонимов с
суффиксом и префиксом іса/isa/issa по их географическому распространению.
Ключевые слова: антропоним, аффикс, суффикс, префикс, миф, этнос, этническая
ментальность.
THE MIGRATION OF ANTHROPONYMS WITH AFFIX ІСА/ISA/ISSA
L. Dehtyarova
The article in question analyses the anthroponyms with affix іса/isa/issa, their migration and
interpretation in different languages. There are a lot of examples of the anthroponyms with suffix and
prefix іса/isa/issa based of their geographical distribution.
Key words: anthroponym, affix, prefix, susuffix, myth, ethnos, enthnic mentality
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