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Жіноче особове ім’я Анастасі́я здавна було дуже поширене серед українців і має похідні 
форми: На́стя, Наста́сія, Наста́ся, На́ця, Наста́ска, На́стка, Насту́ня, Насту́ся. Менше 
відомий чоловічий варіант цього імені Анаста́сій (Анаста́с, Наста́с). Староукраїнські 
форми цих імен Анастасіа «въскр(есе)ніє», Анаста́сій «въскресенъ» засвідчені в 
словнику Памви Беринди (1627 p.). Ці імена поширені і в інших слов’янських народів. 
Пор. рос. Анаста́сия, Анаста́сий, білор. Наста́сся, Анаста́с, Анаста́сій, Наста́с, пол. 
Anastazja, Anastazy, чес. Anastasie, Anastázie, Anastazij, слов. Anastázia, сербохорв. 
Ана̀стāзиjе. У східних слов’ян імена Анаста́сія і Анаста́c були відомі ще в давньоруський 
період (пор. давньоруські форми Анастасія, Настасья, Анастасій, Настасъ), коли вони 
через церковнослов’янську мову (ц.-сл. Настасия, Анастасии, Анастаси) були запозичені з 
грецької. Грецькі імена Anastasia, Anastásios від загальних слів anastasía, anastásios 
«воскреслий, хто встав із мертвих» утворені на основі іменника aná-stasis «підняття, 
воскресіння», похідного від дієслова an-ístēmi «піднімаю, воскрешаю», що складається з 
префікса аnа-(>аn-) «вгору, з-, під-», спорідненого з праслов’янським nа-, укр. на-, і 
дієслова ístēmi «ставити, споруджувати, стояти», яке споріднене з лат. sto «стою», укр. 
стаю́. До речі, від цього ж грецького слова ístēmi «ставити, споруджувати, стояти» 
походять також грецькі слова statheís «той, хто стоїть» → eustathḗs «стійкий, міцний, 
урівноважений» → власне ім’я Eustáthios, до якого зводяться рос Евста́фий, укр. Оста́п. 

Чоловіче ім’я Анато́лій, Анато́ль, крім українців, відоме також деяким іншим 
слов’янським народам (рос. Анато́лий, білор. Анато́ль, чес. Anatol, словен. Anatolij, ст.-сл. 
Анатолии); у староукраїнській мові воно зафіксоване в словнику Памва Беринди: 
Анатолій «всходній». Запозичене воно було в давньоруський період (давньоруське 
Анатолій) з грецької мови. Грецьке ім’я Anatólios буквально «східний» походить від 
топоніма Anatolḗ «Анатолія, країна, звідки сходить сонце», як у давнину називали сучасну 
Малу Азію. Топонім Anatolḗ утворений на основі іменника anatolḗ «схід сонця, місце сход; 
сонця, схід», який походить від дієслова anatéllō «сxoджу, піднімаюсь», що складається з 
префікса ana- «вгору, з-, під-», спорідненого з праслов’ян. nа-, укр. на- і основи дієслова 
téllō «піднімаю, сходжу», спорідненою з латинським tollo «піднімаю, звеличую», д.-інд. 
tulā́ «вага», вірм. tólum «терплю» тощо. 

Чоловіче ім’я Архи́п у староукраїнській мові мало форму Архіппъ і тлумачилось як 
«начальник коній, конюшій, або княжя, або преложоны(й), на (д) ко(н)ми» (Словник 
Памва Беринди, 1627 p.). Це ім’я трапляється в деяких інших слов’янських народів (пор. 
рос. і болг. Архи́п, білор. Архі́п, пол. Archipp, чес. Archip). В українську мову воно 
запозичене через церковнослов’янську (ц.-сл. Архипъ) з грецької мови; грецьке Archíppos 
«старший конюх» утворене з основ archi- — префікса із значенням «головний, старший», 
пов’язаного з archaeos «старий» (пор. архаї́зм, архаї́чний) і íppos «кінь», спорідненого з 
давньоіндійським áśva, латинським equus «те саме», литовським ešva «кобила» від 
індоєвропейського *ek^uos «кінь». 
 


