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Українське чоловіче ім’я Остап (рос. Евста́фий, давньоруське Еуста́фий) має варіанти 
Оста́фій, Євста́хій, Євста́фій, Сти́хій, Стах, Оста́шко, Оста́х, Оста́ш. Утворилося воно 
на українсько-білоруському мовному ґрунті (білор. Аста́п) від церковнослов’янського 
Еvстафій унаслідок закономірного переходу початкового єв- у о та зміни невластивого 
українській мові кінцевого ф на п. Відпадіння початкового Єв- у цьому слові засвідчено вже 
в словнику Памви Беринди 1627 p., де, крім давньої форми Еустафій, наводиться і її варіант 
Cта́xυй. Церковнослов’янське Еυста́фій походить від грецького власного імені Eustáthios, 
утвореного від прикметника eustathēs «стійкий, міцний, урівноважений, здоровий». Грецьке 
eustathḗs складається з компонентів еu- «добре», що є також у власних іменах Євге́н, Євме́н, 
Євгра́ф тощо, та statheís «той, хто стоїть», утвореного від ístēmi «ставити, споруджувати, 
зміцнювати, стояти, спиратися». 
Пана́с (похідні форми цього імені — Опана́с, Атана́с, Тана́сій, Тана́с, Тана́сь, Тана́, 

Тана́ско, Танасю́к, Тасько́) є українсько-білоруським (білор. Апана́с, Пана́с) варіантом 
власного імені Афана́сій (Атана́сій, Автана́с, Афта́н, Афтана́с), що виник унаслідок 
спрощення невластивого цим мовам звукосполучення аф- на початку слова. Це ім’я здавна 
поширене майже в усіх слов’янських народів, пор.: давньоруське Афана́сии, рос. Афана́сий, 
пол. Atanazy, чес. Athanasius, слов. Atanáz (старе Atanа́zius), болг. Атана́с, сербохорв. 
Атанасиjе, Атa ̀нас, словен. Atanazij. Староукраїнська писемна мова зафіксувала це ім’я 
тільки в формі Аθанасій, яку вона через посередництво церковнослов’янської (ц.-сл. 
Аθанасии, Атанасии) запозичила з грецької мови. Грецьке ім’я Athanásios походить від 
прикметника athánatos «безсмертний», утвореного із заперечної частки а- «не-, без-» та 
іменника thánatos «смерть», що споріднений з давньоіндійським ádhvanīt «він згас, він 
зник», dhvāntáh «темний, похмурий», ірландським du(i)ne «смертний». 
Жіноче особове ім’я Параска в українській мові має варіанти Параско́вія, Параске́ва, 

Пара́ся, Пара́шка, Пара́ня, Пара́хна, Пара́ця, Парасу́ня, Пара́нька, Па́ра. Це ім’я відоме й 
деяким іншим слов’янським мовам, пор.: рос. Праско́вья, Параске́ва, білор. Праско́ўя, 
Пара́ска, пол. Paraskeva, сербохорв. Параске́ва, Параскѐвuja. У староукраїнській писемній 
мові це ім’я вживалося в формі Параскевіа (1627 p.). Воно запозичене через 
церковнослов’янську мову (ц.-сл. Парасковги") з грецької. Грецьке ім’я Paraskeuḗ походить 
від іменника Paraskeuḗ «підготовка; переддень суботи, п’ятниця». Чому ж саме п’ятниця? 

Традиція називати людей днями тижня існувала з давніх-давен, а в деяких народів 
Полінезії існує й досі. Пригадаймо, що Робінзон Крузо назвав свого приятеля П’ятницею, бо 
знайшов його саме в цей день. Ті народи, що визнавали Біблію, за якою субота вважається 
святковим, неробочим днем, ставилися до п’ятниці з особливою пошаною. Це — день 
підведення підсумків трудового тижня (пор. нім. Freitag «п’ятниця» від імені богині 
родючості й достатку Фреї), підготовка до завтрашнього відпочинку. Культ п’ятниці разом з 
християнством та біблійним ученням поширився й серед слов’ян. За народними повір’ями, 
саме в п’ятницю слід вершити важливі й відповідальні справи, починати важку й тривалу 
роботу, бо це — «легкий день». Сон, побачений перед п’ятницею, мав найбільшу віщу силу, 
а дитині, народженій у п’ятницю, пророкували щастя. Давній культ п’ятниці підтримувався і 
офіційною церквою, яка оголосила її, як і середу, «пісним днем». Відгомін цього культу 
знаходимо у фольклорі та в українській художній літературі. Деякі приклади: «Дорогі гості, 
та в п’ятницю трапились» (Номис); «Ти свою долю в неділю проснідала, а в п’ятницю 
проспівала» (Номис); «Отакої ще! В п’ятницю та ще вдосвіта співати! — докірливо 
обізвалась Настя. Гнат замовк. Він і забув, що нині п’ятниця» (М. Коцюбинський); 
«Терентію, що ви, бійтеся святої п’ятниці, — аж скрикнула жінка. — Це ж гріх від бога!..» 
(М. Стельмах). Як відомо, старий Кайдаш постив «дванадцять п’ятниць на рік перед 
декотрими празниками», «Того дня припадала п’ятниця перед паликопою, котрого народ 



дуже поважає. Кайдаш не їв од самого ранку; він вірив, що хто буде постить у ту п’ятницю, 
той не буде в воді потопати» (І. Нечуй-Левицький). 

Це була, без сумніву, данина дуже давній традиції, яку навряд чи міг пояснити навіть той, 
хто її послідовно дотримувався. 
 


