


ЕТИМОЛОГІЧНИЙ 
словник 
УКРАЇНСЬКОЇ 
мови 

' 
У се:ми томах 

Наукова думка 



ЕТИМОЛОГІЧНИЙ 
словник 

УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВІІІ 

Ром третій 

Кора 

м 

Київ 1989 



ББК 81.2Ук-4 
Е90 

ПІДГОТОВКА ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ 

«ІЗБОРНИК» http://litopys.kiev.ua/ 
24.VII.2006 

Укладачі 

Р. В. Болдирєв., В. Т. Коломієць, 
Т. Б. Лукінова, О. С. Мельничук, 
Г. П. Півторак, А. Д. ПоноАІарів, 
Н. С. Родзевич, В. Г. Скляренко, 
І. А. Стоянов, А. М. Шамота 

Третій том словнИ,ка містить слова на літери К (кора) - М, у ньому 

подається етимологія і хар·аК'!;еризується стан етимологічної розробки всіх 

зафіксованих у ХІХ і ХХ ст. слів української літературної мови та діалектів, 
за винятком найрегулярніше утворюваних похідних форм, пов'язаних із 

наведеними в словнику, і застарілих або вузькофахових термінів іншо

мовного походження. Розглядаються також етноніми власні імена 

людей, поширені на Україні. 

Розрахований на мовознавців, фахівців суміжних галузей науки, 

викладачів і всіх, хто цікавиться nоходженням слів. 

Третий том словаря содержит слова на буквЬІ К (кора) - М, в нем дается 

зтимология и характеризуется состояние зтимологической разработки всех 

зафиксированнЬІх в ХІХ и ХХ вв. слов украинского литературного язЬІка 

и диалектов, за исключением тех производньrх форм, которЬІе наиболее ре

гулярно образуются от прнведеннЬJх в словаре, и устарельrх или узкоспе

циальнЬІх терминов иноязЬJчного происхождения. Рассматриваются также 

етноиимьr и распростраиеннЬІе на Украине собственнЬІе имена людей. 

Рассчитав на язЬІковедов, специалистов смежнЬJх отраслей науки, пре· 

подаватєлей и всех иитересующихся происхождением слов. 

4601!0200110-197 
Е М22 І(О4)·В 9 передматне 

ISBN 5~12-001263-9 

ISBN 5.12-001263-7 

Редакційна колегія 

О. С. Мельничук: (головний редактор), 
В. Т. Коло.иіець, Т. Б. Лукінова, 
В. Г. Скляренко, О. Б. Ткаченко 

Затверджено до друку 
вченою радою Інституту мовознавства 
rм.. О. О. Потебні АН JIPCP 

Редакція мовознавства 

©Видавництво «Наукова думка», !989 



ВІД РЕДАКЦІйНОЇ 1\ОЛЕГІІ 

В укладанні 3-ro тому Етимологічного словника української мови взяли 
!\'Часть такі автори: Р. В. Болдирєв (уклав статті кора- корок2), В. Т. Коло

мієць (каракуля- коручк:а), О. Д. Паномарів (корх- кошматий і магніт

математика), Г. П. Півторак (кошт- крига2), І. А. Стоянов (кригнати

лаж), В. Г. Скляренко (лазани- лея2 ), А. М. Шамота (лє1- магнезія), 

Т. Б. Лукінова (матерія- JJtepecт, а також, у межах частин інших укла

дачів, лабаня2 , Лада2 , лампаш, ласочка2 , лахолата, лик\ луданка, Лукаш, 

люсувати, ляк:ач, маtєрк:а, маІ' левка, маготни й, маtула, мадзур, мазер, 

мазилін, мазур2 , мазурок, маївка, май2 , майзель, JІШйняк:, майорка, макі, 

мак:ітра2 , маковиця, маковка, максі, мала, JІtалайда, малатати, малив'ян

ка, малилtон, малисник:, малиця, малошниця, JІtалягати, малярія, маляц

кати, мальгава, мальона, ,иальта, мамула, лtанатиси, манатки, ма

наш, JІІИнган, манголії, мандабурянк:а, мандрил, мандрони, манко, марабу, 

Марат, мара11щха, маргіналія, ,иаргінес, марда, мардіян, маремухи, марець, 

марик:ута, маринка\ маринка2 , маринка3 , маринуха, марихуана, .Марієтта, 

марін, марк:овина, маркшейдер, марний2 , марс, марселка, мартингал, мар

тинята, мартишка, марфа2 , марчек, мар'я, мар'яж, мар'яннuк, маслак, 

масляниця, .масляtt, мастити, масьля, менажерія, мерещитися, мержани, ме

рявий, месмеризм, метець, JІtетільl, метіль2 , метрологія, метрополітен, 

метушка, меценаш, мешіtін, мєлікоси, монтерка, мончик, мопед, JІІDрганізм, 

морща, мотель, JІІDтузитися, JJtoxep, мошкатися, JІtудик:и, мудохатися, муд· 

рuна, мундур, мультфільJІt, лtу.ч.їж, муній, .иуніція, JІЩНя, мурашівник, му. 

рашник, .иурга, мурсівниці, мутергамер, мутердоринь, мухаїра, Аtухариш

ник, муц, муцк:ати, муцуватися, мушка2 , мущтарь, JІІюзик:л) і Н. С. Родзевич 

(мерзити- м'яч). К:рім того, в межах частин інших укладачів, О.С. Мель

ничук у!<лав статті к:ораби, к:орда 2 , к:орешник:, к:ористк:а, кормань, к:о

р.ода, кородитися, кореи, к:оршов, к:остир, к:остопльон, к:оструб3, косуля\ 
коту. коц2 , коцурник, к:оцюбити, кочатничка, кашка, кошлатий, кошут, 

кранк:а, крематорій, креска, к:ривавник2 , кривичі, к:рик:ати, критерій, крівав

никl, крівавник2 , крілик, кровотій, крок:отій, крутень, крутий. крухиня, кру

шити2, к:ряг, кряж2 , кряж3 , крячка, кс-кс, к:убаток:, к:убоrиа, к:убрячити, кувал

да, кувирдь, кулючина, кулябк:а, к:умашня, к:умп, к:умпітер, кундерман, купир, 

к:урбало, к:урбелити, курланчуг, к:уртасик:, курчавка, куршавий, курятник:, 

куславка, кутуляти, к:ухвет, куцініти, !fУЦЯ, куць ... куць, лаба2 , лабардан, 

лабоща, лабузнитися, лавсан, ладенний, лаз, лазар, лази, лазуряка, лакриця, 

лапи"к:и, лапушинє, ласт2 , ластівчики, лахнути, лацюга, лебідка2 , лебоніти, 

легковець, лежайк:а, лежак, лейдати, леньдзом, лепейля, лепеха\ лепеха2 , ле

пехуватий, лесь2 , лея3, ли, либатиl, ливар, лигун, лин2 , линдик, линковатий, 

линок2 , лисиці, лисиця1 , лисиця2 , листва, листка, Ліліана, лілtба, ліпар, 

літки, ліщавиця, лаваш, лайок, лок:но, локнути, ломус, ланок, лопоніс, лопу

цьок:, лотан, лохати3 , лунга, лупирка, лутавий, лутига, любко, любщuк:, лю

жить, лют, ляжка2 , ляшток:, льще, маtалас, маtєр, маІери, лшгнітофон, 

маІ' ро, магувать, маtулити, мада, мазка, мазкаль, майк:ос, майоріти, малай2, 

малахай2 , малахольний, маліцкати, малорос, малявка, мальованка, мані али-
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Від реІJ.акційної колегії 

ця, мандзар, марана, марарь, ;,1арафет, маргатиl, маргати2, марtола, мар

с'удза, марена2 , маржині, маришка, мармиза, мармуза2 , марташ, мар уна1 , 

марунки, марунька, маршляк, мар'яна, марь, масалиtа, маск-арад, маслак, 

маслянка, мат3, матеус, ;,tатиця, мацаган, мацкацела, медведик, медунка, 

менчир, мервіти, меренька, мерест1, мерест2 , мерест3, мереч, мерхнути, 

мерщій, мета2, металец, метіс, метушитися, мештерка, мжити, мига, мигда, 

мuдлянка, мир3, мuрдати, ;,шркоти, миршавий, жисковуб, жихайлик, ;,шца, 

мишій, мідик, міздря, мівюк, міксер, міні, міродавчий, місто, місюрка, 

млавіч, млі, мліна, могильник, могира, могіль, мода2 , модерев, мокан, мо

лодитися, молостень, мольфар, монгол, Ашндити, море2, Ашрквасити2, мор

миш, ;,юроква, морох, морошка, ;,ютлох, мотовиляк, моторолер, махна, 

мохнатка, мох нач, мохунка, мошнач, мудя, мулька, О. Б. Ткаченко- ста

тті коралина, кораловець, коргіта, кордач, кордобан, коренити, корищу

вати, коркобець, корлата, кормига\ кормоша, корняти, коровайка, коря

ки, косковий, коснопелька, косонога, костар, костровий, костура, ко

стяниця, котелебина, которгати, кохінхіни, кохітник, коцобирка, кош· 

теліти, кошуля2 , кощій, кощок, кравал,ьник, кравець, крагулець2 , кракани, 

кранець, красни, кревно, кривок, крило2 , криничник, кріда, крісай, крія

ти, крокет, кропач, кропивка, крубочки, кругав, круглі, крулак, крумк. 

крунутися, круховий, крушкуватися, крюць, т<:сьо, кубка, кубрячити, кудись

цика, кузюка, кука2, кукулярія, кgкурудз, кулеба, кулина, кулити, кулка, 

кулко, куля3 , куля\ кульбаба, кульбака, кульбєшнік, кульдобахи, кgльпак, 

кульчик, кумлик, кумшити, кундосити, кунштик, купеть, купиньоша, ку

пражити, курделиця, куркан, куружій, кусцілько, кухта2, кучки2 • 

У роботі над поповненням лексичного матеріалу тому брали ~часть 

Т. Г. Линник, О. Ф. Савранчук. 

Над технічною підготовкою машинопису тому працювали Т. А. Хари• 

тонова, Л. Я. Цудзинович і Т. О. Черниш. 

Том рецензували член-кореспондент АН СРСР О. М. Трубачов і докт. 
філол. наук М. М, Пещак. 



УМОВНІ СНОРОЧЕННЯ 

(додаток) 1 

Скорочення назв мов, наріч 
і діалектів 

абх.- абхазька 

австр.- австрійський 

айсор.- айсорська 

баск.-- баскська 

rer.- гегський 

лік.- лікійська 

сбрет.- середньобретонська 

стюрк.- середньотюркська (давньотюркська) 

ТОСК.- ТОС!(СЬКИЙ 

урал.- уральські 

Бібліографічні скорочення 

Батожок - Батажак Н. И. История разви· 
тия значений исходньrх рефлексов корня 
*lik- в праславянско.\! и русском язьшах: 
Автореф. дис. ... канд. филол. науІс
Л., 1979.- 24 с. 

Бахилина - Бахилинд Н. Б. История цвето
обозначений в русском язьrке.- М. : На
ука, 1975.- 287 с. 

Брагина - Брагиrtа А. А. НеологизмЬІ в рус
ском язьІке.- М.: Просвещение, 1973.-
223 с. 

БСЗ3- Большая сов;отская 9Іщиклопедия.-
3-е изд·.- М.: Сов. Знциклопедпя, 1970-
1978.- т. 1-30. 

Будагов Ист. слов - Будагоо Р. А. Истори:І 
слов в истории общества.- М.: Просве· 
щение, 1971.- 269 с. 

Буль1ка ЛеJ(С. :<ал.- Бульtка А. М. ЛексічиЬІя 
запазЬІчанні у беларуекай мове XIV
XVIII ст.- Мінск: Навука тзхніка, 
1980.- 256 с. 

Варбот- Варбот Ж,. Ж. Праслав,янскал ~юр· 
фонологня, словообразование н зтнмоJJО· 
гия.- М. : Наука, 1981.-253 с. 

Вл. імена - СкриnІіUК Л. Г., Дзят:;ів· 
ська Н. П. Власні імена людей.- К. : 
Наук. думка, 1986.--- 308 с. 

ВРУ- Визначник рослин України.- !\.: 
Урожай, 1965.- 877 с. 

ГамкрtсJІидзе- Иванов- Га,Іtкрелидае Т. В., 
ИваноІJ Вf!ч. Вс. Ипдоевроnейс:кпЇ! s:зьш 
и индоевропейцьІ.-- Тбилиси : Из!l·ВО 
Тбил. ун-та, 1984.- Ч. 1-2. 

Гриц.- Гриценко П. Ю. Моделювання састе-
ми діалектної лексикп. - К. : Наук. 
дvмка, 1984.- 226 с. · 

Дейи ·- ДейІіиченко Н. П. Питання виnчеш!Я 
зослогічно[ лексики рідного краю в курсі 
«Українська діалектологія».- Суми, 
1981.-- 119 с. 

1 Див. т. 1, с. 14-35. 

Добровольский -- Добровольский В. Смолен-
екий областной словарь.- Смолен~к. 
1914.- 1022 с. 

Д;оже -- Даже Л. Украинская лексика сер. 
XVI века : Няrовские паучення (словарь 
и анализ).- Дебрецен : Kossuth L.ajos 
Tudomanyegyetem, !985.- 525 с. 

Езиков. проучв. Георгпев - В чест Ііа акаде
мик Владимир Георгиев: Езиковедски 
проучвания.- София: БАН, 1980. -
519 с. 

ЕСУ.\1 - Ети,~tслог{чний словю1к · українськоі 
~rовн: В 7 Т.·-- К. : Наук. думка, 1982.
Т. 1-2. 

Иваноn - Топоров -- Иванов Вяч. Вс., Топо
роо В. Н. Исследования в области славян
~ких древностей.- М. :Наука, 1974.
e>4l с. 

Изсдед. rnpxy нет. и диал.- Изследвания 
вьрху историята и диалектите на бьлгар· 
скшr езпк.- София : БАН, 1979. 

Ид;ІН'І·Свитьrч Оnьп 1976 - Иллич-Свитьtч 
В. М. Опьп сравнения ностратических 
язьІков : Сравн. слов. : Указатели.- М.: 

HayJta, 1976.- l - 3.- 155 с. 
Нран. яsнкозн.-- Иран·ское язwкознание. Ис

торІ·ІЯ, 9ТИмология, тнполоrия.- .М.: На
ука, !976.- 22'2 с. 

Инструкция - диn. Кримський укр. і ор. 
КДА - !(арпатский дналектологический ат

дас.- М.: Наука, 1967.-271 с. 
Ко.1омисн Происх. назв. рь1б- Коломиец В. Т. 

Про;rсхождение общеславянских названий 
рь16.- І(.: Наук. думка, l983.- !57 с. 

Корз- Корзонюк М. М .. Матеріали до словнІІ
І<а західноволинських гов і рок І І Україн
ська діалектологія. К., 1987.- С. 62--267. 

Крr::v1ський Тв.- Крим.ський А. Ю. Твори: 
В 5 т.- К. :Наук. думка, 1973.- Т. 3.-
510 с. ' 

Крьrсин - Крьtсин Л. П. ИноязьІчньrе слова в 
совремснном русском язьІке.- .М. : На· 
ука, 1968. - 207 с. 
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:Умовні скорочення 

Лаучюте - Лаучюте Ю. А. Словарь балтиз· 
мов в елавянских язьrках.- Л. : Наука, 
1982.- 210 с. 

Лексикол. и словообр. дрр. яз.- Лексиколо· 
гия и словообразование древнєрусского 
язьrка.- М. : Наука, 1966.- 311 с. 

Лизанеu - Лизанец П. Н. Венrерские за им· 
ствования в украинских говорах Закар· 
патья.- Будапешт : Akademiai Кіаd6, 
1976.- 683 с. 

МартьІНов ЯзьІК- Мартьtнов В. В. ЯзьІк в 
пространстве и времени.- М.: Наука, 
1983.-107 с. 

Ник.- НиконЧук: М. В. Матеріали до лексич
ного атласу української мови (Право
бережне Полісся).- К. : Наук. думка, 
1979.- 313 с. 

О- Онишкевич М. й. Словник бойківських го
вірок.- К. :Наук. думка, 1984.-Ч. 1-2. 

Одинцов - Одинцов Г. Ф. Из истории гиппо· 
лоrической лексики в русском язьІке.
М. : Наука, 1980.- 222 с. 

Пизани - Пизани В. 3тнмология.- М. : 
Изд-во иностр. лит., 1956.- 187 с. 

Плавильщиков - П лавил~щиков Н. Н. Оп ре
делитель насекомьІх.- 3-е изд.- М. : Уч
педгиз, 1957.- 548 с. 

Пробл. ие. язьІкозн.- Проблем.ьt индоевропей· 
скоrо язьІкознания.- М.: Наука, 1964.-
210 с. 

Пробл. совр. филол.- Проблем.ь; современной 
филологии : Сб. ст. к 70-летию акад. 
В. В. Виноградова.- М. : Наука, 1965.-
475 с. 

РЧДБЕ 1982 -Речник на чу жди те думи в б'Ьл-
rарския език.-София: БАН, 1982.-
1015 с. 

Сабанеев - Сабанеев Л. П. Жизнь и ловля 
пресноводньrх рьІб.- 5-е изд.- К. : Уро
жай, 1976.- 660 с. 

Сизько - Си.9Ько А. Т. Словник діалектної 
лексики говірки села Кишеньок (Кобе
ляцький район Полтавської області).
Дніпропетровськ : Вид-во Дніпроnетр. 
ун-ту, 1981.- 44 с. 

СИС - Словарь иностранньІХ слов.- М.: Сов. 
3нциклопедия, 1984.- 607 с. 
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кора, [кіре] (зб.) «кора рослин>> Ж. 
[кірря1. «те.», кірка, tкорИна] «деревна 
кора Г, ВеНЗн; суха кора для опален
ня Ж», корИця (зменш.), корка «Кірка», 
ІкорЯвина] «шерехувата кора» Ж, (ко
равий] «шорсткий, корявий» Ж, корЯ
вий «Те.; керівний, покручений (про 
дерево)», Імравипи] «робитися шор· 
стким » )К, корявіти, корувати «здира
ти кору>>, безкорий, обкор6ваний «очи

шений від кори», !обкорйтu] «здерти 
кору (з дерева)», (ок6ренеІ «покриття 
корою» Ж, окорований «очишений від 
кори», окорувальний «призначений для 

очищення від кори>>, О!(ор6вувати «очи
щати Rід кори», підкірка «нервові кліти
ни лід І(Орою великих лівкуль головного 
мозку», підкіоний «який міститься під 
корОІ_О», · !прuкоріти] «засохнути у ви
глядІ кори», !укорі.ти] «наситившись 
чим-небудь, стати твердим, як кора>> 

(п~о тканину);- р. бо.пг. кора, р. [кор] 
«ЛІД на берегах після осінньої повені>>, 
бр. кара, rс6рка, др. кора, корь о:кора», 
п. kora, fkttral «те.», [k6ra] «те.; шкі
ра>>, ч kura «кора; шкаралупа; шкірка», 
рідк. kora, ст. k6ra, слц. kбra «те.>>, 
м. кора, схв. кора, слн. k6ra, стсл. ко
р(\:- псл. kora «тверда обо.rюнка (пе
редусім -дерева); шкаралупа; шкір
ка». спочатку, очевидно, «те, що відді

ляється, відрізається, відколюється, від
стає», якнайближче nов'язане давнім 
п арале-?ізмом початкових k- і sk- (з ру
хомим Іє. s-) з псл. skora «шкура, шкі
ра», укр. (скіра] «шкіра», скорИна «шкір
ка; твердий зовнішній шар»;- сrюрід
нене з лит. kerti «Відставати, відділя
тися>> (про шкіру, кору), karna «лико», 
гр. хвlрсо ( <.. хвр1 ш) «стриж у; зрубую; 
обскубую», вірм. k'erem «скоблю скре
бу», k'ercem «дряпаю>>, k'orem ~шкря-

к 
баю», korc «кора, шкірка», хет. karsmi 
«Обрізаю>>, тох. А kar-?t- «Те.; руйнува
ти», тах. В karst- «тс. >>, дінд. krt- «від
рубуватИ>>, kp)tati «ріже>>, kartati «Те.>>, 
carman- «шкіра, шкура>>, kftti]), дnерс. 
carman-, ав. ёar<Jman-, дангл. heori)a 
«те.>>, лат. corium «шкіра; шкура; кора, 
оболонка, шкаралупа, шкірка; верхній 
шар>>; і є. *(s)ker-/(s)kёr-/(s) kor- «різати, 
рубати; відтинати; відділяти»: до роз
витку значення пор. гр. борі «шкіра 
(зрізана); шкура», бЄр~-tа «Те.; хутро, 
руно; шкірка, оболонка, плівочка; шка
ралупа>>, пов' язані з бЄрш «здираю 
шкіру, обдираю, деру, облуплюю; б'ю, 
стинаю>>; запозиченнями з слов'янських 
мов є алб. k6rё «кора (дерева. землі, 
хліба)», нгр. (х6ра] «скоринка хліба» 
(Младенов Годишник 23/8, І О; Mever 
Neugriechische Studien ІІ 33-35):
Шанский 3СРЯ 11 8, 308; Фасмер ІІ 
321; Преобр. І 352; Slawski ІІ 471-
472; Briickner 495; Holub-Lyer 273; 
Machek ESJC: 308; БЕР ІІ 625-626; 
Младенов 251; Skok ІІ 151; 3ССЯ ! 1. 
44-45; Варбот 46; Bern. І 566--567; 
Vai!lant RES 22, 40; Мейе ОЯ 277; 
Mei!Jet Etudes 253; Fraenke\ 221, 241, 
257-258; Trautmann 117; Ernout-Mei!
let І 112, 143, 144-145; Walde-Hofm. 
І 274; Mayrhofer І 259, 378; Абаев 
И3СОЯ І 290; Meyer EW 410; Джаукян 
147, 197-198; Pokorny938-940.-Пop. 
короткий, крат, скіра, скорИна, череп, 
чересло, черет, черИти, черпати, чертіі, 
щерб. · 

корабель1 , (караб] «морське судно» 
Л, Ікораб] «те.; судно» Ж, (карабін Ж, 
коробель Ж] «Те.», корабел «суднобудів
ник» (з рос.), Ікорабельщик] «Тс. Ж; 
шкіпер; штурман; матрос, моряк Ж: 
мореплавець Я>>,. ко раб ельник ((те.; 
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корабель 

(заст.) власник торговельного корабля 
або той, хто плаває на кораблі СУМ; 
{якась монета Я]», корабельня «споруди 
для будування та ремонту кораблів; 
верф», (кораблЯрня] «те.» Ж. tкорабuця] 
«ковчег» Ж. карсіблик «човник із паперу, 
кори та ін.; (заст.) жіночий головний 
убір; [палубна шлюпка Ж; рід кубка, 
келиха у вигляді кораблика Я]», [ко
раблuнці1 (мн.) «палубні шлюпки» Ж, 
[корубель] «корабель, човен; колиска» 
ВеБа, (кораблюватиJ «пливти під вітри
лами; кермувати, вести (судно); плавати 
на кораблі» Ж, ст. кораб (XV ст.) «кора
бель,>;- р. корабль «те.; [вітрильник; 
гора, сопка; весільна страва; старовинне 
мереживо]», (ко раб] «корабель», (ко
рабь] «те.; висока гора», [корабель] 
«висока гора», бр. караб ель, [кораблик] 
«старовинна жіноча головна прикраса у 
вигляді шапочки», др. карабль «судно; 
великий човен», корабь, корабль «Те.; 
ковчег», п. заст. korabl «човен, судно, 
корабель» (з рос.), korab «(поет.) те. (з 
ХІІІ ст.); карета; колиска, схожа на 
•ювен », cr. kora Ь «ящик, Ноїв ковчег» 
(з XV ст.), ч. koп'tb «судно; великий 
морський. човен (заст.); [видовбане, 
трухляве дерево; суха кора; спорохні
лий зуб; кінський скелет]», ст. korab 
«судно, корабель; кора, лико», слц. 
kora Ь «корабель, судно, великий човен 
(заст., поет.); [віз, навантажений гор
шками]», [koraba] «видовбаний пень де
рева, використовуваний як човен на 
річці Вага; кінський скелет», нл. ko
rabje «скелет, кістяк», korabja «хребет 
разом із ребрами; ребро», болг. к6раб 
«корабель, судно; [дерев'яний чан (для 
перевезення й видавлювання виногра

ду); посудина для пшениuі; корито для 
перевезення винограду; жолоб водяного 

млина]», заст. корабл «корабель», ко
ра6ьл, М. кораб ПС. », СХВ. корііб «Те.; 
судно», заст. koгabalj (к.оріібаJЬ), ko
rablja, ст. korabь «те.», слн. рідк. ko
rabelj «КОрабель» (мабуть, 3 рос.), СТСЛ. 

KOpd&Лk, КОрd&Ь. «TG-», КОрд&ИЦЬ.«ЧОВеН», 

корlІ&мщь. «ТG.»;-псл. korabjь/ko
rabь/*[karabjьІ «судно, корабель; ве
ликий човен»;- морфологічна структу
ра і дальші етимологічні ав'язки, не-

корабель 

зважаючи на численні спроби, остаточно 
не з'ясовані; здебільшого тлумачиться 
як давнє (з огляду на наявність Ь на 
місці гр. ~ та ненаголошеного о замість 
ненаголошеного гр. а) усне запозичення 
3 грецької мови; гр. харіі~юv «корабель
ний човен, шлюпка» (пор. сгр. нгр. 
розм. xapci.~t «корабель, судно») вва
жається характерним для елліністично
го койне і видозміненим семантично вже 
у праслов'янський період демінутивним 
утворенням на -юv від хііра~о<;; «Те.; 
вид легкого судна» (звідки також похо
дять ар. qarib «човен, бот, шлюпка» 
та нар.-лат. carabus «легкий плетений 
човен, обтягнений шкірою», до якого 
зводяться nорт. ст. caravo «судно» з се
мантично видозміненим зменш. caravela 
«каравела», ісп. cara Ьа «вид човна» 3 

tюхідним сага bela «каравела», іт. cara
vella «те.», букв. «маленьке судно>,, 
від яких виводиться й укр. каравела), 
n~в'язаного з природазнавчим терміном 

хара~о~ «Краб» (МОЖЛИВО, через те, ЩО 
у стародавніх греків вантажні судна, 
«круглі кораблі», на відміну від швид
кохідних «довгих кораблів», мали майже 
сферичну форму, подібну .до форми 
краба), середземноморським словом неві
домого походження; висловлюються не

достатньо аргументовані думки про за
позичення з грецької мови в слов'f,!нські 
через фракійське (Romanski RES ІІ 
53; Briickner 256) або тюркське 
(К3СРЯ 211) rюсередниптво; іноді з 
огляду на труднощі деяких фонетичних, 
семантичних і хронологічних співвідно
шень rреuьких і слов'янських форм (змі
на дзвінкого проривного Ь у дзвінкий 
спірант v на rрунті греuької мови від
бувається вже з І ст. н. е., а найдавніші 
засвідчені пам'ятками слов'янські утво
рення з лом'якшеним Ь датуються 
Х ст.; значення «вид легкого судна >J у 
греuьких формах фіксується лише з 
VII ст. н. е., а у стародавніх греків вони 
представлені тільки із значеннями 
«краб; жук-рогач»; поширення у сло
в'янських мовах, на відміну від греuь
кої, форм із ЗНаЧуННЯМ «ВИДОІЗбане де
реВО») припускаються не зовсім пере
конливі (через нез'ясованість кінцевих 
-bJjь, -Ьjь, -Ьь) твердження про власне 



корабель 

cJJoв 'янське походження й генетичний 
3в'язок з іє. *(s)ker- «різати, рубати; 
ві.l}діляти », р. кора, корьtто (Romanski 
RES ІІ 4 7-54; Preveden Language 6, 
279-296; Rudnicki SO 14, 232), про 
спорідненість із болг. корt)ба «порож
нисте дупJJисте дерево; дупJJО», пов'я
заним з псл. *(s)karuba «шкараJJупа; 
кора>> (Slawski ІІ 4 73), до я ких зводять
ся також укр. [карt)ба] «скриня для пере
везення чого-небудь», [закорt)блий] «за
шкарублий, твердий», кора;· мaJJo 
обгрунтованим видається збJJиження 
ncJJ. korabjь із *korbьji «луб'яна або 
плетена посудина», п. krobia, cJJ. ех. 
*korb'Ь, укр. КОроб «ТС. >>, ПCJJ. *k[ban'Ь/ 
*kl·banjь «коробка; посудина; дзбан», 
укр. [корбан] «постіл» (ЗССЯ 11, 45-49; 
Slawski І1 473, Ill 113); зовсім безпід
етавно гр. xa.pti~tov виводиться з сJJов'ян
еьких мов (Preveden Language 6, 279); 
запозиченнями в cJJoв' янських мов є лит. 
karoblius «судно; ковчег», karobJis, ст. 
karobЇUS «ТС. >>, рум. COfabie «КОрабель; 
вітрильник; [корито для винограду]».
СІС 311; Критенко Вступ 531; Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 308-309; Фасмер Il 321-
322; гез 1 399, п 201, 202, 211, 215, 
217, 246, ІІІ 96; Преобр. І 352; Горяев 
156; Slawski ІІ 4 72-4 73; KopaJinski 
4 76--4 77, 529; Zajqczko\vski SIOr 91- 92; 
Brйckner 256; S!avia ІІІ 194; Sl. wyr. 
obcych 338; Holub-Lyer 261; Machek 
ESJC 276, ESJCS 220-221; БЕР ІІ 
626-627; Младенов 251; Skok ІІ 

152; Мейе ОЯ 79-80; Meillet Etl1des 
18 7, 343; BSL 20, 58-60; RLІdnicki 
Prasl. ІІ 70-71; Bern. І 567; Mikl. 
Е W 129; MikkoJa Beriihr. 118; Skar
dz ius 98; DLRM 186; WaJde-Hofm. І 
164; Frisk І 785; Boisacq 411, 458.
Пор. закорублий, карбас, кора, кора
бель2. 

корабель2 (архіт.) «Неф (частина хра
му)»; - р. корабль, болг. кораб «тс. », 
СХВ. Корііб «склепіння; арІС3 >>; - І<аЛьRа 
гр. ст. vа.Щ; «неф; корабель, судно», 
vєu<;, V1Jo<; «тс. »; пор. аналогічні кальки 
rого ж походження Jlaт. navis «судно, 
корабель; неф», н. Schiff «те.».
ССР ЛЯ 5, 1411; БЕР ІІ 627.-.. Див. ще 
корабель1 .- Пор. нав2 , неф. 

коралИна 

[кораби] (мн.) «корзина для носіння 
на спині» Ж, [кораблі] (мн.) «те.>> Ж; -
неясне; можливо, пов'язане з нвн. Korb 
«корзина» або а укр. [корба] «дерев'я
на посудина», п. [korba] «торбинка з 
кори». 

кораблик (зоол.) «рід головонагих 
молюсків, наутилус, NautiJus L. »; -
р. кораблик «те.»; - похідне утворення 
від корабель «судно»; назва зумовJJена 
тим, що ці молюски, які мають <j:'орму 
човна, не тільки повзають по дну, але 
й плавають на поверхні води (пор. по
дібні щодо семантики й словотвору л. 
iodzik «Кораблик, Nautilus poшpiJius 
L. », ч. lodenka, слц. lodenka «те.», гр. 
Vct.1YtiЛo<; «головоногий молюск, Nautilus 
(Argonauta argo) L.; моряк, морепла
вець>>).- УРЕ 5, 395-396; БС3 13, 
138; SW ІІ 81 О; HoJub-Lyer 291.
Див. ще корабель1 . 

коравка - див. каравка. 

корали «рід морських поліпів; вап
нисті відклади цих тварин, використову
вані для прикрас», корал (одн.), [кора
лик] «намистина з коралів» Исслед. п. 
яз., коралИна «те.», коралі «намисто з 
коралів», [корdлка] «вид полуниці яскра
во-червоного кольору» Я, кораль (зб.) 
«кораловий камінь»;- р. коралл, ст. 
"ораль, бр. карал, п. слц. koraJ, ч. ko
ra1, БЛ. k6rar, болr. КОрал, М. КОрал, 
схв. кдрііл, слн. korala; - очевидно, 
аапозичене за російським і польським 
посередництвом з латинської мови; CJJaт. 

coralJus «корал» виникло на основі лат. 
cora!Jium «червоний корал», що похо
дить віл гр. хораЛЛюv, xouptiЛtov «Те.>>, 
мабуть, запозиченого з семітських мов 
(пор. гебр. goral «малий камінь», ар. 
garaJ <(ДИКИЙ камінь, кремінь»); виво
диться також із сполучення x6p'f1 tіЛо<; 
«дочка моря» як кальки відповілного 
давньоіндійського виразу.- СІС 362; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 309; Фасмер IJ 
322, 365; Преобр. І 352-353; Slawski ІІ 
473-474; Ho1ub-Lyer 261; БЕР ІІ 
628; Младенов 251; Вуjаклиjа 4 74; 
\tValde- Hofm. І 272; Ernout - МеШеt 
І 142; Frisk І 916-917; Boisacq 493. 

коралИна (боТ'.) «сніжноягідник бі
лий, Symphoricarpus albus Blake (Sуш-
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кораловець 

phoricarpus racemosus Rich.) »;- очевид
но, похідне утворення від корал, зумов
лене блідо-рожевим кольором віночка 
(ВРУ 634).- Див. ще корали. 

кораловець (бот.) «коральковець, 
Corallorhiza На!!.», коральковець «ТС.» 
ВРУ;- очевидно, похідне утворення від 
корал, зумовлене кораловидним корене
вищем рослини (ВРУ 179).- Див. ще 
корали. 

коран «священна книга мусульман»;

р. коран, ст. куран'Ь (XVI ст.), курган'Ь 
(XV ст.), бр. каран, п. вл. koгan, ч. 
слц. ели. koran, болг. коран, м. коран, 
схв. кдран;- запозичене з арабської 
мови, очевидно, через тюркське посеред

ництво (пор. тур. kuran «тс. »); ар. 
qur'an (qor'an) «коран» (букв. «читання, 
лекламаuія ») пов'язане з дієсловом qa
ra 'а «читав, декламував», спорідненим, 

можливо, з арам. qега' «кликав, нази
вав; декламував, читав».- СІС 362; 
Фасмер ІІ 322; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
ЗІ О; Korsch AfSJPh 9, 513; Kopalinski 
529; Holub-Lyer 261; БЕР ІІ 628; 
Младенов 251; Вуjаклиjа 4 75; Lokotsch 
100; Weekley І 28; Юеіn 851. 

к6рба 1 «ручка, яку крутять; коло
ворот, вантажопідйомний пристрій у ви
гляді вала з ручкою, на який намоту
ється канат чи ланцюг», корбар (заст.) 

«робітник, що праuює біля корби, ко
ловорота», [к6рбuльІ «корба» ДзУЗЛП, 
[к6рбля тж, корма МСБГІ «ТС. »;-бр. 
корба «кривошип», слц. [korba] «руч- . 
ка»; -запозичення з польської мови; 
п. korba ~<кривошип; ручка, рукоятка, 
корба», як і ч. ст. kurba «корба», виво
диться з нім. ст. Kurbe «Тс. » ( < свн. kur
be «ручка колодязя»), яке через двн. 
curba «тс. » і нар.-лат. *curba зводиться 
до лат. curvus (ж.р. curva) «кривий; 
зігнутий, скривлений, загнутий», ма
буть, спорідненого з укр. [кортатuсяІ 
«nоратися; мордуватися», а також псл. 

kriv-ь, укр. кривИй.- Булаховський На
риси !16; Шелудько 34; Дзендзелів
ський УЗЛП 78; Slawski ІІ 474; Briick
ner 256; Machek ESJC 276; Matzenauer 
229; K;~estner DL 21; Кluge-Mitzka 
414; Юеіn 387; Walde-Hofm. І .317-
318.- Див. ще кортатися, кривИй. 
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корбан 

[к6рба2 ] «дерев'яна посудина для 
води» ХІ Діал. нар.;- р. [корба] «тор
ба; мішок для вівса; коробка», п. [korbal 
«торбинка з кори», ч. слц. krb «домаш
нє вогнище, камін», [krbec] «піховки 
для бруска», [krbik, krbel] «тс. », болr. 
[кр'ЬблаІ «бочка для кислої капусти, 
винограду», м. крбла «велика дерев'я
на посудина», крбло «бочка, діжка», 
схв. крбуJЬа «козуб, кошик з молодої 
кори», [krboc] «посудина з тикви для 
води, вина», ст. рідк. krbao «міра ви
на>>;- псл. *k'Tb-, найімовірніше, по
в'язане чергуванням "'r і or з *korb-ь 
«луб'яна або плетена посудина», укр. 
короб «тс. »; менш прийнятне виведення 
західнослов'янських і південнослов 'ян
ських форм із початковим krb- (krp-) 
віл н. Korb «корзина» (Bern. І 568-
569) або від середземноморського (лат.) 
corbis «Тс. » (Skok ІІ 184-185).
Slavvski 11 4 75-4 76; Holub- Lyer 267; 
Machek ESJC 291.- Див. ще кброб.
Пор. корбан. 

[корбан] «постіл, ходак» Ж, [кор
банька] «коробка, скриня» ВеУг (мож· 
ливо, з п.), [курбанu] «постали» Ж;
р. [курбан] «глечик, дзбан>>, п. korban 
«[коробка з кори]; (ст.) коробка (для 
мисливських сітей та ін.)», [korban] 
«конусоподібна торбинка з кори», [kar
bona, korbanek, korbanka, korbanka, 
korbionka, kurbanka] «тс. », [kurbanek] 
«глечик», ч. заст. krban «голубник», 
krbane «великий глек (для сметани та 
ін.)», мор. [l<rban] «старий горщик», 
[krbaiia] «глиняна посудина для води; 
череп», нл. karban «скриня без віка; 
ящик у млині (для зерна); корито з 
дуплистого дерева; будь-яка поражниста 
річ», [kurban] «тс. », korban «видовбана 
тиква; вид бочки, цеберка», схв. крбсоь 
«посудина з тикви»;~ псл. [*k'Ьrban-ь, 
*k"'!banjь], похідні від l*k'Ьrba, *k'ЬrЬ-ь], 
укр. [корба] «дерев'яна посудина для 
води»; менш переконливе зближення п. 
[korban] безпосередньо з лат. corbis 
«корзина» і, далі, . з н. Korb «тс. » 
(Skok ІІ 185; SW 11 472-473), як і 
пов'язання р. [курбанІ із [кумганІ «гле
чик; азіатська посудина для вмивання» 
(Фасмер 11 423) або'з кубок і корец (Пре
обр. І 416).- Slawski 11 475; Machek 



корбач 

ESJC 29І; Mucke ІІ 676; 3ССЯ ІЗ, 
206.- Див. ще к6рба2.- Пор. шкар
бан. 

[кор5іч1 ] (бот.) «тютюн, Nicotiana 
rцstica L. » Mak;- р. [корвdч], бр. [кор
бач] «те.»; - неясне. 

кор5ач2- див. карбач. 
корвет (вид судна);- р. корвет, 

заст. корвет(т)а, бр. карвет, п. вл. 
korweta, ч. слц. korveta, болг. м. кор
вета, схв. корвета, ели. korveta;- оче
видно, через російське посередництво 
запозичене з французької мови; фр. cor
vette «Те.>> походить від лат. corbrta 
«вантажний корабель, транспорт», по
в'язаного з лат. corbis «кошик», мож
ливо, спорідненим з псл. *korbь, укр. 
короб.- СІС 362; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
ЗІ О; Фасмер ІІ 323; Slawski ІІ 502; 
Bruckner 258; Kopa!inski 532; Holub
Lyer 263; БЕР ІІ 629; Вуjаклиjа 4 75; 
Bloch І І53; Dauzat 209; Walde
Hofm. І 272-273.- Пор. короб. 

[корга] «хлібна скоринка>> Я;- не
ясне; можливо, пов'язане з корж (пор.). 

[кбрrель] «безладний, неохайний роз
пусний парубок» Ж; - п. ч. [korhel] 
«п'яниця», слц. korhei' «ТС.»;- запози
чення з· угорської мови; уг. korhely 
([korhel]) «розбещений; розпусник, гуль
тяй, п'яниця; (початкова) ледар, нікче
ма» походить від н. Ch6rherr «чернець
канонік» (букв. «пан хору»), утвореного 
з іменників Chor «хор» і Неп «пан», 
пов'язаного з hehr «знатний, високий, 
чудовий» (первісно «сивий»), яке про
довжує пгерм.. *haira «сірий, сивий», 
споріднене з ірл. сїаr «темний».- Же
лех. І 365; Machek ESJC 277-278; 
MNTESz ІІ 575; Юцge-Mitzka 297, 
305.- Див. ще хор.- Пор. гарний. 

[корrіта] «вирубане з коренем дерево, 
що йде на будування суден» ВеЗн, Г;
очевидно, видозмінене запозичення з ла
тинської мови; лат. corbїta «транспорт
ний корабель, вантажне судно», ети
мологічно пов'язане з укр. корвет, 
на українському грунті почало позна
чати дерева, з яких будувалися подібні 
судна; формальна зміна слова є, ма
буть, результатом впливу з боку слова 
*корга «криве дерево» (можливо, вико
ристовуване при будівництві суден) (пор. 

корда 

р. [коргd] «корч, пень у воді, на дні 
річки; криве дерево», а також укр. ст. 
корговщина «мито з річкових суден»).
Див. ще корвет. 

корд1 «міцна кручена нитка, з якої 
виготовляють тканину для автопокр и

шок, шнурів; вовняна тканина особли
вого переплетення», корт «бавовняна 

тканина для верхнього одягу»; - р. бр. 
корд, корт, п. kord «міцна нитка; кор
дова тканина», ч. слц. kord «кордова 
тканина», болг. корд «Міцна нитка; кор
дова тканина», слн. k6rd «Те.»; - запо
зичення з англійської мови; англ. cord 
«тонка мотузка, шнурок; смужка на 

тканині; смугаста тканина» походить від 
фр. corde «мотузка; струна».- Kopa
linski 529; Holub- Lyer 261; РЧДБЕ 
367; ODEE 2І5; Юеіn 351.- Див. ще 
К0рда1 , ХОрда. 

[корд2 ] «меч» Я, ст. корд'Ь «палаш, 
шабля, шпага» (І573); -р. ст. корд 
«вид меча», бр. ст. корд'Ь (XVI ст.), 
др. корд'Ь «тс. », п. kord «меч (спочат
ку - короткий); палаш», ч. слц. kord 
«шпага», схв. ст. діал. kord «шабля, 
меч; ніж різника», слн. [kordec] «малий 
меч; кинджал», цсл. K'-'>p(n)Дll «меч»; -
запозичене з іранських мов, очевидно, 
через тюркське посередництво (пор. тур. 
kard «шабля»); сперс. перс. kard «ніж» 
продовжує ав. karata «те.», похідне від 
дієслова karat- «різати», спорідненого, 
мабуть, з псл. *k'rtati, укр. картати; 
припущення (Rozwadowski RO І 107-
1 08) про пряме запозичення з іранських 
мов (ір. [*karad(a)-] або [*karaaa-]) 
малопереконливе.- Одинцов 3тимоло
гия І979, 99-І 02; Фасмер ІІ 324; 
Slawski ІІ 480; Briickпer 256; Bezlaj 
ESSJ ІІ 67; Miklosich ТЕІ 2, 106, 
EW 132; Kniezsa 849-850; Horn 185; 
Bartholomae 452-454.- Див. ще кар
тати. 

корда1 «довгий мотузокj на якому 
ганяють коней по колу; струна (нитка) 
для керування літаючими моделями»;
р. бр. к6рда «те.», ·п. ст. korda «шнур, 
яким підперізувалися черниці; шнур як 
міра», ч. ст. korda «шнур, яким підпе
різувалися ченці», слц. korda «шнур, 
канат», болг. корда «СТруна МУЗИЧНОГО 
інструмента; тятива; [нитка вудочки: 
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кбрда 

ряд людей; струна шаповальського смич

ка]», схв. kбrda «канат, шнур; (ст.) 
струна»; - через російську мову за
позичено з французької; фр. corde «мо
тузка», як і іт. corda «Те., канат; стру
на», походить від лат. corda (chorda) 
«Кишки, нутрощі; кишкова струна; мо
тузка з струни (для зв'язування арешто
ваних)», яке зводиться до гр. ')(.орб~ 
«кишка; струна; ковбаса»; менш пере
конливе виведення болг. корда від лат. 
corda череЗ нгр. х6рба, сгр. х6рба 

(БЕР ІІ 629; Bernard I:ZES 33, 355; 
Балк. езикозн. 1961, 3/2, 81), слц. korda 
від уг. korda та п. ч. korda, р. корда від 
іт. corda (Machek ESJCS 221 ); неприйнят
не з огляду на семантичні труднощі при
пущення про польське посередництво для 

р. корда (Фасмер 11 324).- СІС 362; 
ССРЛЯ 5, 1414; Slawski ІІ 480-481; 
Brйckner 256-257; Matzenauer LF 8, 
201; РЧДБЕ 306; Skok ІІ 153; Вуjаклиjа 
475; Milewski SO 18, 30; Dauzat 207; 
Вloch 177; Дворецкий 1976, 178; Er
nout- Meillet І 118.- Див. ще хорда.
Пор. корда2 • 

[корда2 ] «виноградна лоза» Дз;
запозичення- з румунської або молдав
ської мови; рум. coarda (молд. коард&) 
«те.; струна; сухожилля; корда» похо

дить від лат. corda (chorda) «мотузка з 
струни; кишкова струна; кишки».

СДЕЛМ 187; DLRM 161.- Див. ще 
корда 1 . 

[корд;іч] «мотузок для оперізування » 
Ж;- очевидно, утворене на основі п. 
ст. korda «мотузок, яким оперізувалися 
ченці; мотузок як міра», що походить 
від лат. corda (chorda) «кишка; струна; 
линва; (елат.) мотузок як міра; мотузок, 
який ченці використовували для опері
зування».- Макарушка І О; Slawski ІІ 
480-481.- Див. ще корда!, кордон, 
хорда. 

кордебалет; -р. болг. кордебалет. 
бр. кард&балет, п. рідк. kordebalet;
чepeз російську мову запозичено з фран
цузької; фр. corps de ballet «особовий 
склад балету» утворене з іменників 
corps «тіло; головна частина; особовий 
склад», що виводиться від лат. corpus 
«тіло, тулуб; основа, корпус; корпора-
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кордон 

ція», ballet «балет» та прий~енника de, 
похідного від лат. de «З, вщ; про; у», 
з яким пов'язаний префікс de- «де-».
СІС 362; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 31 О; 
ССРЛЯ 5, 1414; Sl. wyr. obcych 391; 
РЧДБЕ 306; Dauzat 208; Bloch 179.
Див. ще балет, де-, корпус. 

[кордець] «валок на ткацькому вер
статі, на який намотується виткане по
лотно>> Дз;. -неясне. 

[кордобаи] (заст.) «сап'ян, козяча 
шкіра; сап'яновий чобіт», [кордован] 
«Те.», [кордобанецьІ «черевик з козячої 
шкіри», [кардований] «сап'яновий, козя
чий» (про шкіру);- р. ст. кордуван 
«вид шкіри для взуття», п. ст. kordyban 
«сап'ян (козяча шкіра спеціального ви
готовлення)», ч. kordovan, заст. korduaп, 
kordobaп, kordobon «те.», ст. kordovanek 
«сап'яновий черевик», kordovanec «Те.», 
слц. слн. kordovan «сап'ян», схв. 
КОрдовіін «Те.»; -запозичене, ОЧеВИДНО, 
через польське посередництво, з іспан
ської мови; ісп. cordoban «сап'ян» по
ходить від ар. kortobani «З Кордови, 
кордовський», яке виникло на основі 
ісп. C6rdoba (<лат. Corduba) «Кордова» 
(місто в Іспанії, відоме своїми виробами 
з козячих шкір); форма кордован, мабуть, 
проникла за посередництвоміт.соrdоvа
nо «сап'ян».- Фасмер ІІ 324; Slawski ІІ 
483 -484; Machek ESJC 277. 

кордон, закордон «чужоземні, зару
біжні країни», Ізакордонець І «закордон
ний мешканець», [закорд6нникІ «тс. », 
закордонний, прикордонник, прикордон
ня «територія, розташована білЯ кордо
ну, вздовж кордону», прикордонний; -
р. кордон «прикордонний або загороджу
вальний загін; лісова сторожа і охорона 
заповідника; місцеперебування караулу, 
загороджувального загону, прикордон

ної варти; [межа, рубіж]», бр. кардон 
«державний кордон, межа; прикордон

ний або загороджувальний загін; лан
цюг невеликих загонів, розміщених по 
фронту в одну лінію; .лісова сторожа, 
охорона заповідників; місцеперебування 
таких загонів; варта», п. вл. kordon 
«кордон», п. заст. kordon «шнурок на 
військовій формі», ч.· слц. kordбn «кор
дон; смуга розділу», болг. кордон «кор
дон; (заст.) ланцюжок до годинника», 



кордуб 

м. кордон «кордон», lкурд6н] «мотуз, 
низка; шнурок», схв. кдрдон «кордон>), 
кордун «ТС.; Іланuюжок] », слн. kordбn 
«Те.»; - очевидно, через посередниитво 

польської мови запозичено з французь
кої; фр. cordon «мотузка; шнурок; 
тасьма; орд~нська стрічка; ряд дерев; 
бордюр; (військ.) кордон» пов'язане, 

· спочатку як зменшувальна форма, з 

corde «мотузка, канат; струна; тяти
ва».- СІС 363; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
31 О; Фасмер 11 324; Смирнов 162; Slaw
ki ІІ 483; Kopalinski 538-539; Bri.kk
ner 257; Doroszewski PF 13, 145-
151; Holub- Lyer 261; Machek ESJC: 
277; БЕР ІІ 631; РЧДБЕ 306; Вуjакли
jа 4 75; Dauzat 207; Bloch 177.- Див. 
ще корда 1 . 

[кордуб] (бот.) «дуб пробковий, Quer
cus suber L. »Ж, Я, !кордубан] «старий 
міцний дуб» Я, !кордубачца] «коряві де
рева, частіше дуби» Я; - очевидно, ви
дозмінені запозичення з польської мови; 
п. korkod(1b «пробковий дуб>) є калькою 
нім. Korkeiche «rc. » і складається з 
основ іменників korek «пробка, корок)) 
і dqb «Дуб».- Фасмер ІІ 328; Slawski 
І І 484-485; SW ІІ 4 76.- Див. ще дуб, 
корок 1.- Пор. кордубатий. 

кордубатий «який має кривий стов
бур; сукуватий (про дерево); незграбний 
(про людину)»;- очевидно, результат 
контамінації слів Ікорду66н] «старий 
міuний дуб», [кордубачча] «коряві де
рева, частіше дуби» і кострубатий 
«який має нерівну nоверхню, шорсткий; 
нерівний, покручений; незграбний».
Див. ще кордуб, коструб1 . 

ІкордЮк 1 ] (ент.) «молочайний браж
ник, Celerio euphorbiae L. (Deilephila 
euphorbiae); гусениця ведмедиці (мете
лика), Arctiida (Euprepia eruca) Ж»;
неясне; можливо, пов'язане з !дюк] 
«гусениця молочайного бражника)) і з 
[кордЮк] «хвороба язика у худоби», 
[курдtок] «ТС. ». 

[кордЮк2 ] - див. курдель. 
корегувати, корегувальник див. 

коригувати. 
корейка «свиняча або теляча гру

динка»;- бр. карайка;- запозичення з 
російСЬКОЇ МОВИ; р КОр СЙКа «ТС. » ети
МОЛОГіЧНО неясне. 

коректура 

коректИв «часткова зміна, виправлен
ня, поправка»;- р. корре"-тUв, бр. ка
рвктЬtу, п. korektywa, ч. korektiv, слц. 
ели. korektiv, болг. м. коректйв, схв. 
коректив; - запозичення з французької 
мови; фр. correro:tif «поправка, коректив; 
виправний» походить від елат. correcti
vus «виправний)>, пов'язаного з corrigo 
«випрямляю, виправляю».- СІС 363: 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 331; Kopalinski 
530; Holub- Lyer 261; РЧДБЕ 367; 
Dauzat 308.- Див. ще коаліція, корек
тура, коригувати, регент. 

коректний «rактовний, ввічливий; 
методично правильний», коректність;
р. корректньtй, бр. кар9ктньt, ч. ko
rektni, слu. korektny, вл. korektny, 
болг. коректен, м. коректен, схв. кд
ректан, слн. korekten; - запозичення з 
французької мови (у пізнішому значенні 
«методично правильний» з англійської); 
фр. correct «правильний, коректний; 
тактовний, ввічливий», як і англ. 
correct «правильний, коректний», rюхо
дять від лат. correctus «виправлений, 
правильний», пов' яз а ного з corrigo «ВИ
прямляю, виправляю».- СІС 363: Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 332; Holub- Lyer 
261; РЧДБЕ 367; Dauzat 208; ODEE 
217; КІеіп 355-356.- Див. ще коалі
ція, коректура, коригувати, регент. 

коректура «відбиток друкарського 
набору для виправлення помилок; ви
правлення помилок у відбитках дру
карського набору», кор ек та <<ТС. » (з 
п.), коректор «фахівець, який займа
ється читанням і виправленням корек
ти», коректувальник «коригувальник)), 

корекція «виправлення», коре"-туватu 
«вносити корективи, поправки; виправ

ляти текст у коректурі»;- р. корректу
ра, корректор, коррекция, бр. карвкту
ра, кар9ктар, кар!жцьtя, ст. коректа 
(корректа) (з п.), п. ч. вл. korektura, ko
rektor, п. korekcja, ч. korekce, слц. слн. 
korektura, слu. korektor, korekcia, болr. 
м. схв. "-Оректура, болг. коректор, корr?к
ция, м. коректор, корекциjа, схв. кО
ректор, корекциjа, ели. korektor, korek
cia;- через польську і, можливо, через 
російську мову запрзичено з латинської; 
тп. cnrrf5ctura «виправлення», correctio 
«ТС. », corrёctor «виправл яч; той, хто 
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коренИти 

вдосконалює» походять від дієслова cor
rigo «випрямляю; направляю, скеро
вую; виправляю», утвореного за допо

могою префікса cor- ( < con-) «З-» від 
дієслова rego «керую; направляю; ви
значаю; зазначаю; виховую».- СІС 363; 
Шанский 3СРЯ 11 8, 332-333; БульІКа 
172; Slawзki 11 486; Kopalinski 53 О; 
Holub- Lyer 261; РЧДБЕ 307; БЕР 11 
632; Дворецкий 1976, 264-265.- Див. 
ще коаліція, регент.- Пор. директИва, 
директор,· диригувати, коректИв, ко
ректний, коригувати, проректор, ре
галії, регіон, регулювати, регулЯрний, 
ректор. 

коренИти «ущипливо докоряти; ду
же лаяти, ганити», !корінuтиІ «лаяти; 
ганьбити, гудити Ж; будити МСБГ»;
р. коренИть «лаяти, докоряти, гудити, 

КЛЯСТИ»; -ОЧеВИДНО, nов'язане З КО
ріНЬ (перен.) «рід, предки», тобто пер
вісне значення тут було «лаяти не 
тільки саму людину, а й її батьків і даль
ших предків» (це вважалося особливо 
образливим).- Див. ще корінь1 . 

кореспонденція, заст. кореспондувати 
<~:листуватися з ким-небудь»; - р. кор

респонденция, бр. кароспанд&нцьtя, ст. 
корреспондовати «відповідати», куро
спондент7> «представник», п. korespon
dencja, ч. korespondence, слц. korespon
dencia, вл. korespondenca, болг. ко
респонденция, м. кореспонденциjа, схв. 
кореспонденциjа, слн. korespondenca;
запозичено за посередництвом польськоХ 
і, можливо, німецької мови (н. Korres
pondenz) з середньолатинської; елат. 
correspondentia «Відповідність; відповід
не сполучення; відповідник» пов'язане 
з дієсловом correspondeo «відповідаю 
(собі); погоджуюсь, пристосовуюсь», 
утвореним за допомогою префікса cor
( < con-) «З-» від дієслова respondeo 
«відповідаю», що складається з префікса 
re- «ре-» і дієслова spondeo «урочисто 
зобов'язуюсь, обіцяю», очевидно, спо
рідненого з гр. unЄvбro «обіцяю; роблю 
жертовні узливання; мирюся; ладнаю» і 
хет. sip(p)and- «приносити жертовні уз
ливання; святити; виконувати ритуал».

СІС 363; Шанский 3СР Я 11 8, 334; 
Фасмер 11 337; Смирнов 163; Christiani 
41, 43; Slawski 11 486-487; Kopalinski 
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корець 

530-531; Holub- Lyer 262; БЕР 11 
636; Кluge- Mitzka 396; Walde
Hofm. ІІ 578-579.- Див. ще коаліція, 
ре-. 

к6рець1 «кухоль чи ківш із держаком, 
[чашка]; стара міра сипких тіл, що 
дорівнює 100 кг; центнер; r кожна пара 
з'єднаних під кутом поперечних дощок 
на колесі водяного млина] СУМ, Г, Ж, 
Л; [кушка] ДзАтл І», кірець «корецЬ», 
[кірнціІ (мн.) «жолобки на колесі водя
ного млина» Ж. !кірці] «Те.» Ж, !кірчuк] 
«маленький корець», Ік6рчuкІ Бі, коря
чок «те.», [коречнuк] «водяний млин із 
наливним колесом», !корчакІ «ТС. », !ко
рtlцьІ «кушка» НЗ УжДУ 37, [корцівка] 
«нижня дошка в корці колеса водяного 
млина», !корчівка] «те.», !корЯк] «посу
дина з ручкою для зачерпування; ку

холь або ківш із держаком; черпак для 
вихлюпування води з човна; черпак для 

набирання зерна, борошна; міра сипких 
тіл; І кожна пара з'єднаних під кутом 
поперечних дощок на колесі водяного 
млина; кобза, бандура Я; опуклий бік у 
бандури, протилежний струнам Я]», 
[коречнийІ (у словосполученні Ік. млин] 
«водяний млин із наливним колесом»), 
!корячк6вийІ «ковшовий » Я, Ікорцувdти] 
«давати корець збіжжя» (про копу сно
вів) Ж; - р. [к6рецІ «ківш; кухоль; 
ополоник; совок; (заст.) міра зерна», 
бр. кар!Jц «ківш (для пиття); [кубок; 
металевий ку хоJІь] », п. korzec «КОрець 
(давня міра сипких тіл); міра ваги; ве
лика посудина з кори або пня у формі 
бочки», ст. kor7::ec «міра рідких тіл; ко
ритце, ящик млинового колеса; міра 
поверхні поля», ч. korec «давня міра 
(зерна, поверхні); черпак (риба.пь
ський) », ст. kofec; «міра сипких і рідких 
тіл; міра поверхні поля», мо~. korec 
«будка для шпаків на дереві», слц. ko
rec «давня міра сипких тіл; міра но
верхні; [посудина з кори для ягід; де
рев'яна глибока миска; коритце млино
вого колеса]», вл. нл. knrc «міра зерна», 
полаб. t'бrac (tjeratz.) «те.», слн. kf::rec 
«те.; черпак (з кори, дерева); коритце 
млинового колеса», етсл. К'-'>j)~ц~ «міра 
(пшениці)»;- псл, kоrьсь «посудина з 
кори (для черпання, міряння)», зменш. 
від korь (korь) «міра пшениці; корито; 



корець 

кора>>, пов'язаного з kora «кора», укр. 
кора, кopumo; менш переконливе припу
щення про спорідненість з дінд. caru\:1 
«казан, горщик», дісл. hverr «казан», 
дірл. core, coire, кімр. pair «Те.» (Bern. І 
580); викликає сумнів зближення з 
дінд. khara\:1 «певна міра ~місткості» 
(Machek Slavia 16, 1 70; ESJC 277), як 
і виведення від гр. x6por;; «міра», утворе
ного з гебр. kor «міра зерна» (Mikl. EW 
133).- Винник 95-97; Дзендзелівський 
НЗ УжДУ 37, 66; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
313; Фасмер ІІ 325-326; Собалевский 
РФВ 70, 85; Slawski ІІ 504-506; 
Bri.ickner 258; KZ 68, 208; Moszynski 
KLS І ~94-295; Holub- Lyer 261; 
Schuster-Sewc 622; 3ССЯ 11, 128-
130; Bern. ІІ 579-580; Mei!Iet MSL 14, 
382; Strekelj 34; Mayrhofer І 308-
309.- Див. ще кора, корИто. 

[корець 2 ] (ент.) «щипавка звичайна, 
Forficula auricularia L. », !корец Ж, 
корчик ВеЗи, корек ВеЗн] «ТС. »; - п. 
[korzec] «Те.»; - очевидно, пов 'язане з 
кора (пор. п. skorek «щипавка», пов 'яза
не з skбra «шкіра»); мотивація назви не
ясна.- Див. ще кора. 

[корешникІ (бот.) «китятки, Polygala 
L. » Ма k; - р. !корешникІ «Те.»; - оче
видно, пов'Язане з корінь; назва зумов
лена, можливо, якимись особливостями 

коренів китятки; корені одного з видів 
цієї родини рослин - північноамерикан
ської сенеги - використовуються в ме
дицині.- БС3 1953, 22, 618.- Див. ще 
кбрінь 1 . 

корж, !кіржІ «КОрЖ» Бі, коржик 
«маленький корж; солодке печиво, пере
важно у формі кружечків», !корзанІ 
«прісний сухий спечений пиріг» Ж, 
[коржавийІ «висохлий і шорсткий (про 
шкіру)» Г, Бі, [коржавітиІ «ставати 
шорстким, твердим»; - р. !корж, кор
жакІ «КОрЖ», КОрЖИК «СОЛОДКИЙ КОНДИ
терсЬКИЙ виріб; вид пряника», [кор
жетьІ «черствіти, сохнути», бр. корж 
«корж; [хлібець; злежале сіно]», !кор
жан] «КОрЖ», [коржень] «сухар»; -
задовільноvо етимологічного пояснення 
не має; можливо, власне східнослов'ян
ське утворення від *k'rg- неясного по
ходження; мало переконливе тверджен

ня про спорідненість з р. [карга] «криве 

2 7-200 

кбрзати 

дерево», слн. kri «качан» (Потебня РФВ 
З, 95; Bri.ickner KZ 48, 21 О; Bern. І 
667), що недостатньо аргументовано зі
ставляються далі з дінд. krsa\:1 «худий, 
слабий, хворобливий>>, ав. karasa- «те.» 
(Потебня тж); сумнівне з огляду на гео
графію поширення виведення східно
слов'янських форм із фінно-уrорськи х 
мов: від комі kбrys «круглий хліб, бу
лочки, печиво» (Paasonen FUF 18, 26; 
пор. Kalima RSl 6, 93), фін. kyrsa 
«прісний хліб» (Mikkola FUF Anz. ІІ 
72-73; пор. Kalima 130-13!).- Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 313; Фасмер ІІ 323, 
326; Bern. І 670.- Пор. корга. 

[коржЄн] (зоол.) «кажан, лилик, Ves
pertilio L. » ВеБ, ВеНЗн; - очевидно, 
фонетичний варіант діалектної назви 
!кожен] «те.», що відповідає літератур
ному кажан (див.). 

[кбрзати1 І «плести, зморщувати (під 
час роботи) Г; брехати Бі», [корзатuсяJ 
«натягати постали, взуватися » )І(, [кор
зитuІ «плести, зморщувати», [корзан] 
«постіл, ходак» Ж, !корсан] «Те.» Ж, 
корзИна, корзйннuк (спец.), !корз!}нІ «ко
шик» Ж;- р. корзuна, бр. карзіна; -
очевидно, пов'язане з псл. *k'Iz- «пле
сти»; - можливо, споріднене з лтс. kuї'
za «коробка з деревної кори; кошик з 
прутиків» або з лит. keї'gti «Прив'язу
вати», karglioti «сплітати тин; ткати».
Горячева 3тимология 1976, 55-61; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 314; Фасмер ІІ 
327, 323; Откупщиков 201; Miihl.
Endz. ІІ 326; Petersson BSI. Wortst. 
69-70. 

[кбрзати 2 ] «невміло й дуже повільно 
виконувати роботу» Ва; - неясне; мож
ливо, результат семантичного розвитку 

[корзаmu] «плести ». 
[кбрзати3] «ламати» Я; - р. [кор

затьІ «обрубувати сучк~і. знімати кору», 
!карзать] «обрубувати, обрізати сучки, 
гілляки», схв. крзатu «стирати, сточу
вати, обточувати», слн. krzati «різати 
поганим ножем»; - псл. *k'rzati «рі
зати; сточувати»;- дальші генетичні 
зв'язки неясні; пов'язання з дінд. 
karjati «мучить, катує», дісл. hrekia 
«мучити», дфриз. hreka «рвати», вірм. 
korcanem «уражаю, руйную, знищую», 
з лит. kafsti «чесати вовну», skefsti «рі-
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корзИна 

зати свиню» (Потебня РФВ 1880/3, 
95) непереконливі; для р. [кdрзать, 
к6рзшпь] не виключене так-ож прибал
тійсько-фінське походження (пор. вепс. 
karst'a (kafsta) «Обрубувати (сучки)», 
фін. karsia «обрубувати, обламувати, 
обрізати (сучки); підчищати; відсіювати» 
(Kalima 108).-Фасмер ІІ 199, 327. 

корзИна, корзuняик, корзt)н - див. 
кбрзати1 . 

[корзіти] «пустувати» Ж;.- р. !к6р
зuться] «чванитися, хизуватися», бр. 
[кар§зіцьІ «капризувати, вередувати» 
(про дитину);- неясне. 

[кбрзо] «спосіб» Я;- очевидно, за
позичення з італійської мови; іт. cбrso 
«біг; течія (річки); курс, напрям; рух, 
хід» продовжує лат. cursus «біг, їзда; 
перегони; шлях, рейс».- Mestica 
398.- Див. ще курс . 
. . [корИбіr 1 (ори.) «жайворонок польо
вий, Alauda arveпsis L. » ВеНЗн, !корИ
боги] (мн.) «ТС.» ВеУг;- очевидно, 
складне слово, утворене на основі сло
восполучення !корити бога) «дорікати 
богові; лякати бога»; пояснюється. тим, 
що, за нар0дним переказом, жайворонок 
злітає високо в небо із стеблиною і лякає 
бога: «тікай, боже, бо кіл упаде» (Верх
ратський ЗНТШ 1899 IV 228); пор. се
мантично подібні інші народні назви 
цього птаха: [богаст'ійник, богост'ійник, 
набогаст'ій, набогаст'ійко].- Див. ще 
бог, корИти. 

[корИворот] (бот.) «пижмо звичайне, 
Tanacetum vulgare L. » ВеНЗн; - не 
зовсім ясне; можливо, результат конта
мінації вихідного, *[прuворот] (гюр. [при
воріт, прйворотень] «те.») і близького 
за структурою коловорот. 

коригувати «вносити корективи (в на
ведення гармат та ін.); виправляти 

текст у коректурі», корегувати «те.», 
корегувальник; - р. корригuровать, кор
регuровать, бр. карьtгіраваць, ст. корЬt
гацьtя «поправка», корикгация «Те.», п. 

korygowac, ч. korigova ti, слц. korigo
vat', вл. korigowac, болг. коригuрам, ко
регuрам, м. коригuра, схв. кориговати 
«коригувати; робити зауваження», ели. 
korigfra ti «коригувати»; - очевидно, че
рез польське посередництво запозичено 

з латинської мови (лат. corrigo «випрям-
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ляю; направляю, скеровую; виправляю, 

поліпшую», до якого зводиться й укр. 
коректура); форми з початковим коре
(кор ре-) зумовлені впливом семантично 
й етимологічно споріднених утворень 
типу р. корректор, укр. бол.г. корек
тор.- СІС 363; ССР ЛЯ 5, 14 76; Бульша 
172-173; Slawski ІІ 486; Kopaliiiski 
530; Holub- Lyer 262; БЕР ІІ 636.
Див. ще коректура. 

корИда «бій тореадора з розлюченим 
биком»; - р. коррuда, п. korrida, corri
da, ч. слц. korida, corrida, болг. схв. 
корtіда, слн. corrida, korida; - запози
чення з іспанської мови; ісп. corrida 
«корида, бій биків» ( < corrida de toros 
«Те.», букв. «біг биків», пов' язане з дав
нім культом бика на Піренейському пів
острові народне видовище, відоме в 
Іспанії як поєдинки з биками вже в 
ХІ ст., як циркова вистава- з початку 
XVIII ст.) походить від corrida «біг, 
швидкий рух», пов'язаного з дієприкмет
ником мин. ч. corrido від дієслова cor
rer «бігти; текти», що продовжує лат. 
currere «бігти; поспішати; змагатися у 
бігу», до якого зводиться й укр. курс.
СІС 364; БС3 13, 213; Kopalinski 183; 
SSJC IV 981; РЧДБЕ 307.- Див. ще 
курс.- Пор. коридор, куранти, ку
р'Єр. 

коридор;- р. болг. м. коридор, бр. 
калідор, ч. слц. вл. koridor, схв. корИ
дор, слн. korid6r;- очевидно, запози
чення з французької мови; фр. corridor 
«Те.», спочатку «вузька галерея навколо 

укріплення», можливо, через пров. cor
redor, ст. courradour, зводиться до іт. ст. 
corridore, букв. «місце для бігу», по
хідного від дієслова correre «бігти», 
що продовжує лат. currere «Тс. ».- Мос

каленко УІЛ 52; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
315; Фасмер ІІ 328; Смирнов 162; Пре
обр. І 354; Slawski ІІ 502; Holub- Lyer 
262; БЕР ІІ 636-637; Вуjаклиjа 477; 
Юuge - Mitzka 396; Кlein 356, 386; 
Bloch І 153; Dauzat 208-209; Mestica 
395, 397.- Див. ще курс.- Пор. ко
рИда, куранти, кур'Єр. 

[корилИстий] «твердий, як кора дере
ва» Я; -не зовсім я'сне за словотворчою 
будовою утворення, пов'язане з кора 
(див.). · 



корИнка 

корйнка «чорний дрібний ізюм без 
кісточок»; - р. корИнка (з XVIII ст.), 
бр. карЬtнка «тс.», п. koryntka «Те.; ко
рінфський (грецький) ізюм», ч. ko
rintka «дрібний ізюм з грецького вино
граду», слц. korintky (мн.) «вид грець
кого ізюму>>, слн. korfnta «коринка, 
ізюм»;- очевидно, через посередни
цтво російської мови запозичено з за
хідноєвропейських мов; нвн. Korinthe 
«коринка, дрібний ізюм», фр. corinthe 
«тс. » (raisin de Corinthe «тс.», букв. 
«корінфський виноград»), син. carentken 
«коринка>> (з XV ст.), снідерл. corente, 
carint, фр. ст. courauntz «тс. » зводять
ся через лат. Corinthus (-os) «Корінф» 
до назви заснованого дорійцями у ІХ ст. 
до н. е. поліса K6ptv'l'tщ; «тс. » (недалеко 
від нього засноване сучасне місто Ко
рінф, відоме виробницт~ом і вивозом 
коринки), яка пов'язується з власним 
ім'ям міфічного засновника поліса Ко
рінфа, сина Зевса- Корінфа.- Фас
мер ІІ 328; Преобр. 355; БС33 13, 177; 
Kopalinski 533; Holub- Lyer 262; 
Юuge- Mitzka 395; Юеіn 386; Дворе
цкий І 971. 

lкорйстка] «поперечина мотовила 
(кривошипа, ворота)» Ж, [корестваІ 
«один з чотирьох брусів, що сполучають 

обід водяного колеса з валом» Ник;
р. [корь"іст;щ] «дерев'яна ложка, ланат
ка для помішування пива», п. korzysc 
«чепіга; поперечка на держаку лопати, 
кіссі, мотовилі», korzystka «ТС.; руко
ятка пилки»; -очевидно, пов'язане з 
корИсть (від псл. *koristiti «захопи
ти»).- Slawski ІІ 515.- Див. ще ко
рИсть. 

[корйсточка] (епітет нареченої у 
nесільних піснях: ми їдемо з користю, 
Jtu веземо да користочку, малодую да 
:tевісточку); -бр. [карьtсткаІ (у весіль
ній пісні: А едить к табе сьт на двор, 
вязеть к табе карьtстку - а маладую 
нявестку); -похідне утворення від [к6-
рuстьІ «здобич»; назва зумовлена дав
нім звичаєм умикання дівчини-нарече
ної.- Грінч. ІІ 283-284; Варбот 3ш
мологня 1970, 65-66; Slawski ІІ 515.
Див. ще корИсть. 

кбрйсть «добрі наслідки для кого
небудь (чогось); матеріальна вигода; 

кбрйсть 

прибуток; [здобич; пожива; їжа ЛІ», 
корИсне «Те, що дає користь», [корИсник] 
«ТОЙ, хто прагне до вигоди, наживи; 
визискувач» Ж. [корИсптикІ <<Те.» Ж, 
[корИсткаІ «невелика вигода, прибуток» 
Ж. корИстувач, корИсливий «Який пра
гне до власної вигоди, наживи; який 
грунтується на матеріальній вигоді», 
корИсний, користати, кориспиітися, 
[корИстуватиІ, корИстуватися, безко
рИсливий, безкорИсний, вИкористати;
р. корЬtсть, бр. карЬtсць, [карьtеьІ, др. 
користь «здобич; придбання; перевага», 
корист·ь, корьtсть «тс. », п. korzysc, 
ч. kofist, слц. korist', болг. м. к6рист, 
схв. корuст, [korist], слн. korist, стсл. 
к~ристt. «здобич», стсл. цсл. к~р'Ь.ІСТt. 

«те.»; - псл. koristь (korist-ь, korystь) 
«Здобич; зиск, прибуток, вигода», оче
видно, похідне від *koristiti «захопити, 
здобути», пов'язаного з ristati «гнати, 
ганятися» (з приставкою ko-); пов'язує
ться також з псл. kora «кора», *skora 
«Те.», які зводяться до іє. *(s)ker
«piзaт~, відтинати, відділяти», і за 
аналоГІєю до утворення пн.-сл. *ko
pystь «копистка» від kopati й *kopysati 
з інтенсивним формантом -ys(t)- виво
диться korystь від (s)korati (п. ст. [sko
rac] «ДОСЯГТИ намічеНОЇ МеТИ», (skбrac] 
«ТС. ») і kor-ys(t)a-ti (Bruckпer 258; KZ 
65, 35; KZ 68, 208; Sla\\тski ІІ 513-
514); потребує додаткової аргументації 
твердження про зв'язок korystь з *ko
rystati, як утвореним за допомогою пре
фікса *ko- від гіпотетичного дієслова 
*rystati з інтенсивним формантом -st-, 
похідного від кореня *reub-, засвідче
ного двн. roub «здобич» (Machek ESJC 
279, ESJCS 223, 277; Holub - Lyer 
263), а також тлумачення псл. koristь 
як архаїчного композита *kori-stь, що, 
нібито, продовжує іє. *korї-dh(d)tr-, пер
ший елемент якого *kori- вважається 
прислівниконим утворенням на -Ї від 
слова, спорідненого з лит. karas «війна», 
а другий елемент *-dh(d)tr- із суфіксом 
-ti- пов'язується з іє. *dhd·/*dhё- «кла
сти» (Сор Slav. revija 13, 181-J 85).
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 340-341; Фасмер 
ІІ 343; Преобр. І 364; Собалевский РФВ 
66, 348; БЕР ІІ 637-638; Bezlaj ESSJ 
ІІ 67; 3ССЯ 11, 71-73; Варбот 3ти-
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мология 1970, 65-70; Meillet Etudes 
276-280; Bern. І 570-571.- Пор. ко
ра, корИстка, корИти, корИто, ристь. 

[корИтар] «коридор», [коритарьІ «ко
ридор або прохід між засіками (у ве
ликих хлібних магазинах)» Я;- видо
змінене запозичення з польської мови; п. 
korytaгz виводиться від елат. currito
rium (corritorium) «коридор», первісно 
«місце, де можна бігати», пов'язаного 
через нар.-лат. (галлором.) *[currito
rium] з лат. curro «біжу>>.- Richhardt 
67; Slawski ІІ 502; Briickner 258; SW 
ІІ 483.- Див. ще курс.- Пор. ко
ридор. 

корИти «картати; дорікати комусь; 
(рідк.) примушувати покоритися; ско
ряти; [схиляти в покорі (голову, чоло); 
завойовувати Бі]», корИтися «беззапе
речно слухатися; підкорятися; [задира
тися з кимось НЗ У жДУ 26/2] », [кор] 
«докір» Пі, [к6pfle] «покірно», докорИти, 
докорЯти, докір, докара «докір», [до
кірflик, докорйтель ЖІ, [док6рище] «до
кори, закиди», докірливий, докірflий, 
[закорuтисяІ «упертися, затятися; за
хоnитися чимсь; завзятися на когось, 

щось» Ж. [flавкірІ «поперек, усупереч; 
на зло», [flавкірки, flаперек6ри ЖІ «Те.», 
flаперекір, [неп6кірІ Ж, flепок6ра, [flепо
кірflицяІ «непокірна, непідвладна жін
ка», flecк6pa КІМ, flескорИмі «Ті, кого 
не можна подолати, скорити», неско

рИмий, [перек6рюватися] «сперечатися, 
докоряти один одному», [перекор!tтисяІ 
«Те.», [перекірочкаІ «опір; заперечення, 
суперечка», перекір «те.; [велика суnе
речка, сварка; упертість, опір Нед] », 
[перек6рИщеІ «те.» Нед, Г, перекори 
(мн.) «взаємні докори, суперечки; [спір
ні питання Нед] », перекірливий «схиль
ний до перекорів, суперечок, опору», 
підкорйти, nідк6рювати, підкорЯти, 
підк6рювач, покорuти, покор!tти, по
к6рствувати Нед, пок6ра, [покірflик] 
«підвладна кому-небудь, слухняна лю
дина Г; віддана людина, вірний слуга 
Нед», покорИтель, покірливий, noкtpflий, 
[прйкір] «неприємність» Нед, скорИти, 
cкopftmи, скорИтель, ск6рювач, [супо
кірно] Нед, !укорЯтиІ «дорікати», [!}кір] 
«докір, закид», [укорИзнаІ «Ображання, 
приниження» Нед, [ук6рищі] (у слово-
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сполученні [fla ук6рищі] «на зло, напере
кір» Нед), [ук6рливийІ «докірливий»; -
р. корйть шорити », [корИться] «скар
житися; мучитися; каятися; просити», 

бр. розм. карьіць «корити», карьщца 
«Покорятися, примирятися »,др. корити 

«ганити, осуджувати», коритися «каяти

ся; сваритися», п. korzyc si~ «упокорю
ватися, примирятися; (заст., рідк.) сва
ритися», ст. рідк. korzyc «принижувати, 
корити», ч. kofiti «принижувати», ko
riti SЄ «УПОКОрЮВаТИСЯ», СЛЦ. korit' sa, 
вл. pokoric so «те.», pokoric «принизи
ти», болг. корЯ. «докоряти, сварити, 
осуджувати», [кора] «обмовляти», м. ко
ри «корити, докоряти, сварити», схв. 

КОрити «ТС., робИТИ зауваження», КО
рИтИ ее «докоряти один одному, сва

ритися», слн. ст. koriti «ганити, картати; 
карати, мучити», стсл. К'-'>рити «Ганити, 

ображати»; - псл. koriti «корити; га
нити; сварити; принижувати; карати, 

мучити», очевидно, похідне від kor-ь 
«образа» (пор. р. заст. кор «образа; лай
ка, картання», болг. [корІ «прізвисько», 
цсл. К'-'> рь «образа, зневага»); пов' язане 
чергуванням голосних з псл. karati «Ка· 
рати, мучити; корити; дорікати; сва
рити», kara «лайка, ганьблення, осуд; 
покарання, приниження», укр. карати, 
кара; - споріднене з лтс. kariш'it «дра
жнити, дратувати, збуджувати», лит. 

[kirinti] «Тс. », гр. x.cipv1J <<ШКода; штраф; 
кара», лат. carino (carino) «глузую, ви
сміюю, ганьблю», дірл. caire ( <*qOa) 
«докір», дкімр. гал. cared «непридат
ність; недбалість; безпутність», кімр. 
carred, корн. сага «тс. », сбрет. carez 
«закид», що продовжують іє. * kаr
«ганьбити, ганити; карати», пов'язане 
з *(s)ker- «різати; гостро, різко обра
жати», представленим у гр. х.Єрто~tос;; 
«той, хто глузує; лукавий, облудний», 
X.Єp'to~tLOr;; «ГЛуЗЛИВИЙ, обраЗЛИВИЙ, уЇд
ЛИВИЙ», ах.єр~6ЛЛш «обливаю брудом, 
ображаю» (пор. дангл.' gehornian «обра
жати», а також двн. harawёn «глузува
ти», свн. herwёп, дангл. hierwan «Те.» 
і більш віддалене тqх. А, В karn- «му
чити, бити»); ал б. koris «корити; гань
бити» вважається запозиченням із бол
гарської мови; зближення з лит. karias 
«військо», karas «війна», karё «те.», 
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лтс. kars «Те.; суперечка, неспокій, 
шум; військо», дперс. kara- «вшсько; 
народ», прус. kargis «військо», сірл. 
cuire «Натовп», і рл. cuire «військо», 
гот. harjis, двн. hari, heri «Те.», гр. 
xoipavo~ «воєначальник, володар» 

(Slawski ІІ 511; Trautmaпп 118; Fick І 
377), що зводяться до іє. *kоr(!о)
«військо, війна», менш певне, як і по
в'язання з р.-цсл. ЧL\j)'Ь «чари, чаклун
ство» (Ильинский РФВ 61, 238).- Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 315-316; Львов Лек
сика ПВЛ 309; Фасмер ІІ 320-321; 
Преобр. [ 355; Brйckпer 258; Holub
Lyer 263; Ma~hek ESJC: 279, ESJCS 
223; Schuster-Sewc 625-626; БЕР ІІ 
651; Младенов 252; Годишник 23 (1927), 
8, 10; Skok ІІ !56-157; Bezlaj ESSJ ІІ 
67-68; 3ССЯ 11, 74-77; Веrп. І 578-
579; Ильинский РФВ 1909/2, 238-
239; Buga RR. ІІІ 951; Stokes 71; Юuge
Mitzka 296; Frisk І 790; Ноfmапп 151; 
Boisacq 414; Erпout- МеШеt І 1 ОО; 
Wa[de- Hofm. І 168-169; Brugmaпп 
IF 15, 97; Die!s AfSIPh 31, 93; vап Wijk 
AfSIPh 37, 5; Pokorпy 530, 615-616.
Пор. юіра. 

корИто «дерев'яна довгаста посудина; 
річище; [панцир черепахи]», !коритdй
ка] (зоо.Jі.) «черепашка беззубка, Апо
dопtа » ВеНЗн, !корuтка, корuтята, 
корuтятко] «те.» BeYr, !корuтdр] «той, 
хто робить корита», ! корИтник І «те. » 
Ж. !корuтdрство] «виготовлення корит», 
!корuтко] «коробка під кошем, через яку 
висипається зерно на жорна», !корит
нЯчка) (зоол.) «черепаха; жаба, Bufo 
ВеНЗн », !кopurnчd) «мале корито», ко
рИтце «те.; [мисочка ЖІ », [корИт Янка] 
«черепаха» ВеУг, ВеНЗн, !корuтниця] 
(зоол.) «те. Ж, ВеУг, ВеНЗн; коритна 
черепашка, Mactra Ж», [корuтЯ] «неве
лике корито» Ж, !корuтувdтийІ «подіб
ний до корита» Я, [корuчуватий] «ко
ритоподібнИй, весь у вибоїнах»;- р. ко
рьипо, бр. карьtта, п. koryto «корито (з 
ХІІІ ст.); річище, русло річки (з 
XV ст.); (заст.) примітивне судно, ви
довбаний з колоди човен; [діжа, ночви; 
яр, канава]», каш. koereto, kц6rato 
«корито», ч. слц. koryto «корито; русло 
річки; (заст.) діжа, вулик», вл. korto 
«канава, стік; корито», [koryto] «кори-

корйто 

то», [korytko] «те.», нл. kбryto «коритце; 
річище; жолоб, канавка», koryto «те.», 

полаб. t'ora!ta (kurclito, t'orajta, kiio
rбito) «діжа, корито», t'or;Шca «корит
це», болг. корИто «корито; ясла (для 
худоби), водопійна колода; кадіб, діж
ка для перевезення винограду; річище; 

(мед.) таз, Pelvis; [яма, яр]», м. корито 
«корито; річище», схв. кдрито «Те.; кор
пус (судна)», слн. korito «корито; діжа; 
годівниця; колиска; вулик, видовбаний 
з пня; річище, балка», стсл. Щ')pk!TQ 
«корито, жолоб», цсл. KQJHo.tтt.u,e «ци
стерна (для води)»;- псл. koryto «во
допійна колода; корито, жолоб, ночви; 
видовбаний вулик, човен; річище, яр» 
(спочатку «видовбана з колоди, з пня 
мілка посудина»), здебільшого пов'я
зується, як і пізніші псл. *kоrьсь «посу
дина З КОрИ; міра», укр. Корець «ТС. », 
з псл. * kor-, представленим у kora 
«кора», укр. кора;- при цьому вважає
ться спорідненим з лит. pra kartas «ясла 
(годівниця), корито; ночви», прус. pra
cartis «корито, діжа», лит. kartis «ко
рець, міра збіжжя», пов'язаними з лит. 
kirsti «рубати, зрубувати; жати; ку
сати; сильно бити», лтс. cirst «рубати; 
тесати; сильно бити», що, як і псл. 
*kort-ь/*kortь «раз», *cerslo ( <*cert
sl-o) «ніж, леміш», *cersti ( <*cert-ti) 
«різати, рубати», укр. чересло, [черсти], 
продовжують іє. *(s)ker-t- «різати, ру
бати; відтинати», утворене від *(s)ker
«Tc. », до якого зводяться також псл. 

skora «шкіра, шкура; [кора]», kora «ко
ра», укр. !ск.іраІ, кора; до розвитку се
мантики «видовбана колода»-~ «водо

пійна колода; видовбана з колоди (з 
пня) посудина; жолоб» і «видовбаний 
вулик, човен» та «видовбана у землі 
виїмка»-~ «річище, яр, балка» пор. р. 
[комЯга] «колода; видовбане з дерева 
корито; човен, видовбаний з одного де

рева», бр. [камЯгаІ «дерев'яне корито; 
видовбаний з колоди човен» або лат. 
caudica «видовбаний з колоди човен», 
похідне від caudex «стовбур; колода, 
паля», і гр. axa.rp1J «корито, басейн, 
ванна; човен», лат. a1veus «Корито, 
жолоб, діжка; б~сейн, ванна; дупло; 
вулик; човен»; виводиться також 

(3ССЯ 11, 121-126) з поєднання пре-
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корифей 

фіксального компонента ko- з Біддіє
слівною формою -ryto (букв. «ніби ви
рите», первісно про заглибини в землі, 
пор. р. [корьtтвuна] «корьпо» - рЬt
твина «вибоїна»); рум. [corita] «кори
то», нгр. xcxpo6-r:cx «Те.; діжка», алб. 
kаггutё «те.», тур. [koгto], уг. korit6, 
як і пізніші нгр. xou-r:cx ( xop6-r:cx) «ВИд 
рибальського човна», ал б. koritё «ко
рито, діжка, велика корзина, видовба
ний з дерева човен», вважаються за
позиченнями з слов'янських мов; збли
ження з р. корень «корінь» (Фасмер ІІ 
343; Vondrak 1 451, 489) менш певне; 
зіставлення з дінд. karakah «глечик», 
сагйl) «казан, горщик», дісл: huегг «Ка
зан» (Meillet МSL 9, 377) сумнівне; по
в'язання з псл. *k'Ьrшь «корм» і далі з 
гр. х6рщ; «нагодовування», хорЄа хю 
«нагодовую» (Solmsen KZ 35, 483, 484; 
Osthoff Paгerga 62) неприйнятне, як 
і виведення, з припущенням метатези, 
від лит. traukai «посудина», дісл. рrб 
«Корито» (Qtг~bski Idg._ Foгsch. 187; 
Machek ESJCS 223, ESJC 279).- Шан
ский ОСРЯ ІІ 8, 341-342; Откупщиков 
174; РЯШ 1973/1, 80; Ць1ганенко 219; 
Фасмер Il 325-326, 343; Преобр. І 
364-365; Собалевский ЖМНП 1886, 
вересень, 152; Slawski ІІ 502-504; 
Вгйсknег 258; !(Z 68, 208; Holub-Lyer 
263; Schuster-Sewc 629-630; БЕР ІІ 
638-639; Младено~ 252; Skok ІІ 156; 
Bern. І 579; Meillet Etudes 301; MSL 14, 
382; Mikl. EW 133; Fгaenkel 225, 258; 
Trautmann 119, 130; Pгeveden Langua
ge 6, 284; Peгsson Beitr. 171-177; Po
korny 942.- Див. ще кора, к6рець1 , 
крат, скіра, чересло, черсти.- Пор. 
к6рінь1 . 

корифей «У старогрецькій трагедії -
керівник або заспівувач хору; танцівник 
кордебалету,. який виконує сольні пар
тії; (перен.) провідний, видатний діяч 
науки, мистецтва та ін.»;- р. болг. 
корифей, бр. карьtфей, п. ч. слц. koгyfej, 
м. корифеj, схв. корй.феj, слн. kоrіfеjа;
запозичення з західноєвропейських мов; 
нвн. Когурhае «корифей, світоч, видат
ний діяч (науки, мистецтва)», фр. co
ryphee «корифей» (з XVI ст.), англ. 
coryphee «те. (у балеті)», рідк. coгypheus 
«Корифей, начальник, керівник хору 
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у давньогрецьких драмах», со гур haeus 
«Те.; керівник (школи, секти)» зводяться 
до лат. coгyphaeus <<Проводир, голова, 
керівник, корифей», яке походить від 
гр. xopuqJcx'to~ «те., вождь; (театр.) на
чальник, керівник», утвореного від xo
puqJ'l] (дор. xopuqJa) «Верхня частина го
лови, маківка; верх, верхівка; найвища 
точка», що, як і x6pu~ «шолом, голова», 
перебуває в зв'язку з хєрсх6~ ( <*хєрсх
Fа~ < і є. * кегац-о-s) «Прикрашений ро
гами; рогатий; зроблений з рога, рого
вий», спорідненим з лат. cervus «олень», 
двн. hir(u)s, лит. kaгve «корова», псл. 
*koгva (*koгv1>) «те.», укр. корова та 
з гот. haurn «ріг», лат. согnп «те.», 
прус. sirwis <<козуля», лтс. siгna «те., 
са.рна», ПСЛ. *sьrna <<ТС.», укр. Серна.
СJС 364; УРЕ V 1980, 409; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 316; Kopalinski 533; Holub
Lyer 263; БЕР ІІ 639; РЧДБЕ 307; 
Bloch 180; ODEE 218; Юеіn 358; Дво
рецкий 1976, 267; Fгisk І 784-785, 
825-827, 925-927, ІІ 7; Boisacq 437-
439, 499, 509.-Див. ще корова, серна, 
церебральний. 

корИця <<висушена кора гілок корич
них дерев, що її вживають як прянощі 
для кондитерських виробів, а також у 
медицині і парфюмерії», [корИстий] «за
правлений прянощами » Ж. корИцевий 
«який добувають із коричного дерева», 
корИчневий «кольору кориці, брунат
ний», корИчньовий «Те.», корИчний (у 
словосполученні коричне дерево), корич
нюватий «подібний до коричневого ко
льору», [корішк6вий] «Коричневий» 
МСБГ, ст. корuца «кориця» (XVII ст.);
р. корИца <<те. (з XV ст.); (зает., спец.) 
кора коричника uейлонського, Cinna
momum ceylonicum (Canella alba Murr.); 
(бот.) коричник, рід рослин родини лав
рових, Cinnamomum; [кора]», [корuка] 
«кориця», бр. карЬtца, др. корица «Те.», 
п. skoгyca (бот.) <<Коричне дерево, Cinna
momum», [skorzyca, sk6rzyca] «те.; ко
риця», ч. skofice <<кориця», [schorice], 
ст. skorice, слц. skorica, вл. skoгica, 
НЛ. skбrica <<ТС. », СХВ. КОрuца (бот.) 
<<коричне дерево, Laurus cinnamomum 
L. », с.-цсл. корнцє (мн.) «Кориця», цсл. 
ко рицд «кориця»; ~ запозичено в дав

ньоруську мову з старослов'янсько'і; 



корИчневий 

стсл. корицд «кориця» (спочатку, мож
ливо, «маленька кірочка», пор. спорід
нені демінутиви р. заст. болг. корuца 
«Кірочка», бОЛГ. [корьlчеJ, СХВ. Корuца, 
слн. kбrica, skбrjica «Тс. ») утворене від 
ко JM «кора», якому відповідає також 
укр. кора «луб»; західнослов'янські фор
ми з початковим s- пов'язані з зах.-сл. 
[skora, skбra, skбra] «КОра», ЩО ЗБО-

.. дяться до варіанта кореня псл. [skora] 
«тс. »; укр. корИчневий, як і споріднені 
р. корuчневьtй «кольору кориці або сма
женого насіння кави; буро-жовтий з 
темним відтінком» (спочатку, з XVII ст., 
як назва кольору тканин, одягу), бр. 
карьlчневьt «тс. », очевидно, пов'язане з 
сх.-сл. *тrоричьньtu букв. «який стосує
ться кориці» (пор. укр. корИчний, р. 
корuчньtй «Тс. », р. ст. коричньtй «Те.; 
одержаний з кориці; коричневий»).-
УРЕ 5, 1980, 409; Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 373; БСЗ 13, 178, 179; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 316; Бахилина 228-229; 
Цьtганенко 216-217; Фасмер ІІ 328; 
Черньtх Очерк 91; Преобр. І 352; Briick
ner 495; SW 6, 162, 165; Holub - Lyer 
440; Machek ESJC 548, ESJCS 448; 
Mucke ІІ 423, 638; Skok ІІ 151; ЗССЯ 
11, 69-70; Mikl. EW 129; Bern. І 
566.- Див. ще кора. 

корИчневий, коричнюватий, ко рИч
ньовий - див. корИця. 

[коришувати] «лаяти, ганити, вичи
тувати» Я; -очевидно, результат афек
тивної видазміни слова коренИти «силь
но лаяти» (див.). 

коріандр (бот.) «однорічна трав'я
ниста ефіроолійна рослина родини зон
тичних, [кишнець], Coriandrum L. », 
[колЯндра] «коріандр посівний, кинза, 
Coriandrum sativum L. », [колендра, ко
лядра} <ІТС. » Mak, ст. коріdндеро, ко
ріандра (XVII ст.); - р. коршіндр (з 
XVI ст.), заст. коріандеро, ст. корuандра 
(XVI ст.), бр. калfтдра, ст. кориандр'Ь 
(XVII ст.), кориандровьtй (1519), п. ko
lendra (з XVI ст.), kolender, [kol~der, 
kolander, koleander, kalandra1, ст. ko-
1(/dra (XVH ст.), kolijandr, korijandr, 
korijander (XV ст.), koryjander (XV
XVIII ст.), каш. k11 olq,dar, ч. koriandr, 
[koliandr], рідк. koryandr, ст. koriandr, 
koliandr, слц. koriander, вл. korjan, kor-

коріандр 

jen, нл. заст. korbjan (Corbiann), болr. 
кориандор, рідк. кореандор, [колиандро] 
«кор і андр», к6л ендр6 «б і фора промени
ста, Bifora radiens М. В.», [колендра, 
коледра, колЯндра, коляндро, колеандро, 
калепдр6] «те.», схв. korijandar «корі
андр», [korijander] «те.», [kolЄmdra] «бі
фора », слн. koriander (korjander:) «ко
ріандр»; - запозичено з латинської мо
ви (форми з початковьtм кол-- через 
поль,ську); лат. coriandrum (coriandrus) 
«коріандр посівний », пізньолат. нар.
лqт. coriandron «Те.» виводяться від гр. 
xop[cxvбpov, ЩО, ЯК і XOptCXf.L~/.;ov (форМИ 
-cxvбpov і -щфЛоv є нез'ясованими, оче
видно, народноетимологічними утворен
нями), пов'язане з xoplcxvvov «Те.», се
редземноморським словом неясного по

ходження, скорочена форма якого x6ptav 
(через блощичний запах коріандру) за
знала зближення з хбрt~ «блощиця, 
Cimex lectularius», букв. «ріжучий» 
(відповідає р. [корь] «міль»), що перебу
ває в зв'язку з хєірю «стрижу, зрубую, 
ріжу; гризу, пожираю; знищую», спо
рідненим з вірм. k'erem «скребу, скоб
лю», хет. karsmi «обрізаю», лит. kii'sti 
«рубати; жати; кусати; сильно бити», псл. 
*cersti ( <*cert-ti) «різатю, *cьrta «лі
нія», укр. черсти, черта, короткий, 
та лат. corium «товста шкіра, шкура, 
ОбОЛОНКа», діНД. carman- <<ШКіра, шку
ра», krttil:l «те.», лит. kerti «відстати, 
відділитися» (про шкіру, кору), karna 
«липове лико», псл. kora «кора», укр. 
кора; форми з початковим кол- (п. kol-), 
очевидно, за посередництвом свн. kul
lander «коріандр» (двн. kullantar, chul
luntar) походять від нар.-лат. елат. co
liandrum «коріандр», елат. coJandrum 
«те.», утворених від елат. лат. coriaп
drum.- СІС 364; УРЕ 5, 1980, 409; 
Richhardt 67; БС33 13, 176; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 314-315; Huttl-Worth 
25, 80; БулЬІка 172; Slawski 1І 351-
352; Karlowicz SWO 289; Brйckner 246; 
Holub - Lyer _262; Machek Jm. rostl. 
170; Schuster-Sewc 627; БЕР ІІ 553, 
555, 631, 636; Младенов 246; Skok 11 
154; Юuge - Mitzka 395; Дворецкий 
1976, 262; Frisk 'І 810-811, 922; 
StromЬerg Pflanzenmanen 1940, 61; Boi
sacq 496; Hatzidakis Glotta ІІ 297.-
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корізматися 

Пор. кора, короткий, крат, череслО, 
черсти, черта. 

[корізматися] «nоспішати» Ж, [ко· 
ріц.матися] «ледве вибиратися, проби
ватися; прагнути стати на ноги» Ж, 
[корИч.матися] «ледве ходити (після сну, 
хвороби)» О, [куріц.матися] «воруши· 
тися, пробуджуватися» МСБГ, [куріш
матися] «ворушитися, прокидатися, не 
спати» (здебільшого про немовля) Ме, 
(крt)шнятися] «неспокійно переверта
тися nід час хвороби, сну» 0;- оче
видно, пов'язані між собою слова, ети
мологічно неясні. 

[корінЮха] (зоол.) «кишковопорож
нинна тварина з класу спифомедуз, ко
ренерот, Rhizostoma» Ж; - похідне ут
ворення від корінь; назва зумовлена по
дібністю до коріння рослин великих 
лопатей навколо ротового отвору у цього 
роду спифомедуз; пор. також інші назви 
пих медуз: р. корнеt)стьt, корнеротьt 
(відповідає укр. коренерот «те.»), нім. 
Wurzelqualle (букв. «коренева морська 
медуза»), утворене з основ іменників 
Wurzel «корінь» і Qualle (зоол.) 
«морська медуза, Acalepha».- УРЕ V 
1980, 401; Eigener І 31.- Див. ще 
к6рінь1 . 

к6рінь1 «частина рослини, що місти
ться в землі», (корень] Ж, кореневИще, ко
ренізація <<Введення до складу державних 

установ національних областей пред
ставників міспевого населення», корі
нець «маленький корінь; ніжка гриба; 
частина книжки, зошита, папки; части

на, що залишається після відривання 
квитанції, ордера та ін.>>, [корінка] 
<<nепьок зрізаного стебла» МСБГ, [ко
рінна] «горілка, настояна на коріннях», 
коріюи2к <<кінь, запряжений у голоблі 
(при па~rвпості підпряжних); середній 
кінь у трійпі», коріннИй, [корінниця] 
«банка з прянощамю Ж. коріння (зб.), 
(корінчак] (іхт.) «бичок, який водиться 
у Дністрі під корінням прибережних 
дерев чи під камінням Дз; вид риби з 
роду бичків, Gobius Мо», [корінчанl 
«вид риби з роду бичків» Мо, [коренча
тий! «з великим сильним, глибакоси
дячим корінням» Ж, [корінйстий}, ко
рінчастий «те.», [коренаmий] «те. Ж; 
кремезний Г», коренастий «те.», коре-
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нИстий «те.; у якому міститься корін
ня, з корінням; [твердий як коршь 
ЯJ », коріньковий <<зроблений з кореня; 
настояний на корінні (про горілку)», 
[коренИти] «вкорінювати» Г, коренИти
ся, коренізувати <<вводити до складу 
державних установ національних обла
стей представників міспевого населення», 
вкоренИти, вкоренuтися, вкорінюва
ти, вкорінюватися, вИкоренити, вИко
ренитися <<зникнути, пропасти; [втра
тити життєдайні корені]», [вИкорену
ватиJ Ж. викорінювати, викорінювати
ся, докорінний, [закоренок] «основний 
корінь» Ж. (закорінки] (мн.) «кореневі 
паросткм; зародки» Ж, закоренілий, за
корінений, закоренИтися, [закорінйти
ся] Ж. закореніти, [накорінок] «nаро
сток, коренева парость, пагін; нащадок; 
рід, покоління; nоходження; спадкова 
хвороба» Ж. [юікоренок] <<те.; потом
ство; поріддя, виродок (про чию-небудь 
дитину)», невикорінний, окорінок «ча
стина стовбура дерева від кореня до 
гілок», окоренок «те.; нижня частина 
дерева, що nрилягає до кореня; ниж

ній товщий кінепь чого-небудь, зробле
ного з дерева; [паросток, кореневий па
гін Ж]», [окорешок] «окорінок» Ник, 
(окорок! «Те.» тж, окоренкуватий <<кре
мезний», окоренИтися сепустити коріння», 
підкорінний, [повикоренЯтu] «знищити, 
павиривати з коренем (рослини та ін.)», 
повикорінЯти <<Те.», [покоренок] «наща
док; nагоиець, паросток» Нед, (пок6-
реньство] «нащадки» Нед, прикоренок 
«частина стовбура біля кореня; пеньок; 
частина стебла трав'янистої рослини 
біля кореня», Іпрйлорінь] «те.; кілок, 
до якого прив'язують коня» Нед, прИ
корень «те.; [прикіл; кіл, вбитий у 
землю]», прикоріння сечастини стебла 
трав'янистих рослин біля кореня», при
коренееuй, [прикоренИтисяJ «прикріпи
тися коренями», розкоренИтися, розкорі
нИтися, скоренИти, скоренЯти «винищу
вати, усувати», укоренИти, укорінюва
ти;- р. корень, бр. корань, др. корень, 
коря, К'Ьря, п. korzen, ч. kofen, (kofen, 
kofan], слц. koren, вл. нл. korjen, заст. 
koren, koreiJ., полаб. t'orin {t'aurfn, ІШrёn, 
кuorёn < *kurenь), болг. м. к6рен, схв. 
корен, korijen, korin, [koren), ст. korenь 
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( <*kor~nь), korenь, ели. koren (kбren), 
р.-цсл. с.-цсл. кор~. стсл. корень., 

корь.нь., корен-ь; - псл. *korє: (род. в. 
*korene, зн. в. *korenь) «корінь рослини; 
нижня частина, основа; початок, джере

ло; рід, покоління» (<*koren «корінь»), 
пов'язане чергуванням голосних із пн.
сл. [*kьrjь] «кущ, корінь» (представле
ним у р. [корь] «корінь», п. заст. [kierz] 
«купина, кущ» (з ХІІІ ст.), ст. kierzek 
«кущик», ч. kef «кущ», слц. вл. ker, 
ВЛ. kerk, БЛ. НЛ. kef, р.-ЦСЛ. Кьрh. «КО
ріНЬ» і сл. [*kьr-j-ak-ь] «кущик», укр. 
[кряк, к:рак] «Те.»), а також, очевидно, 
з псл. *cernь І *cerno І *cerna І *cernь 
«рукоятка, держак, колодочка; стовбур, 
ніжка» ( < іе. *ker-n-), укр. [черен] 
«держак; леміш»;- споріднен~ з лит. 
[keras «кущ, корінь, засохлий пень», 
[kere] «пень, безлисте стебло11, keriШ 
«вкорінюватися», лтс. CffГS «кущ», c~ra 
«волосся (на голові), особливо розкуд
лане», лит. kirna «гострий пень», прус. 
kirno «кущ» (сюди ж, можливо, більш 
віддалене алб. shkurrё «кущ», похідне 
від *sm-ker-n-), що, як належні до іє. 
*(s)ker~ «різати, стригти; відділятИ», 
здебільшого зближуються з лит. kerti 
«відстати1 відділитися» (про шкіру, ко
ру), пов'язаним також з лат. corium 
«товста шкіра, шкура, оболонка», дінд. 
kfttil) «ШКіра, ШКура», carman- «Те.», 
лит. karda «лико», karna «те.», псл. 
kora «кора, луб», укр. кора (інакше 
3ССЯ 11, 62-65); пов'язання з лит. 
klrnas <<Вишневе дерево, Cerasus Juss. », 
kirnis «назва божества (захисника чере
шень)» ( < балт. *kirnijas) і лат. cornus 
«Кизил, Cornus mascula L.; кизилове де
рево» ( < іє. *krn-os), гр. xpivo~ «те.» 
(Trautmann Apr. Sprachdenkm. 358) че
рез семантичні труднощі менш певне; 
зіставлення з ірл. crann «дерево», гал. 
pren, кімр_. prenn «Те.», брет. prenn 
«дерев' яна будівля» (Бецценбергер у 
Stokes 63; Младенов 251) фонетично 
неприйнятне.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
312; ЦЬІганенко 216; Фасмер ІІ 325; 
Преобр. І 353; Slawski ІІ 508-51 О; 
Briickner 258, 274; Doroszewski PF 13, 
207-208; Machek ESJC 279, ESJCS 
198, 223;_Hol-ub- Lyer 239-240, 263; 
Schuster-Sewc 626-627; ZfSI 912, 250; 

корІньчик 

БЕР ІІ 634-635; Skok ІІ 154; Берн
штейн Очерк 1974, 168; Мейе ОЯ 119, 
341-342; Vaillant Slavia 9, 490-496; 
11, 33-36; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 45, 47; 
Bern. І 570; Mikl. EW 426; Fraenkel 
241; Trautmann 127; Mi.ihl.- Endz. І 375; 
Топоров IV 17, 306; Endzelїns IV 2, 
237; Meillet BSL 23, 85-86; Walde -
Hofm. І 222; Specht 55, 140; KZ 59, 
248-249; Kurylowicz Apoph. 229; Pers
son Beitr. 157; Pokorny 572-573, 940.
Пор. кір1 , кора, кряк, черен. 

кбрінь2 (мат.) «величина, що при 
піднесенні її до певного ступеня дає 
дане число»; - бр. корань «Тс. », ч. 
kofen (у словосполученні k. rovnice 
«рішення рівняння»), заст. kofen (мат.) 
«корінь», слц. koren, вл. korjen, болг. м. 
корен, схв. корен, korijen, ели. koren 
<<Тс. »; - очевидно, запозичення з ро

сійської мови; р. корень (мат.) (з 
XVII ст.) є калькою латинського на
укового терміна radix <<Те.», утвореного 
на основі іменника radix <<корінь, під
земна частина рослини».- Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 312; Кутина Формирование 
яз. русск. науки 27.- Див. ще к6-
рінь1.- Пор. радикал1 . 

[корінь3 ] « penis (у чоловіків або 
самців тварин)» Я; - очев.идно, запо
зичення з польської мови; п. заст. 
korzen (жарт. згруб.) «чоловічий стате
вий орган (з XVI ст.); клітор, корінь 
жіночий», як і ст. korzen (korzenie) 
<<nокоління, рід, плем'я, початок роду, 
потомство» (з XIV ст.), виникло в ре
зультаті переносного вживання korzeб 
«корінь рослини», спорідненого з укр. 
корінь <<тс. »; мотивація перенесення не 
зовсім ясна; можливо, розвиток семан
ти.ки польського слова пов' язаний із 
впливом лат. radix <<корінь; корене
плід; нижня частина, низ, основа; (пе
рен.) початок, походження, джерело; 
(нар.-лат.) penis».- Slawski ІІ 508; SW 
Il 485; Lind~ ІІ 450.- Див. ще к6-
рінь1. 

[коріньчик] (бот.) <<вех солодкий, Si
um sisarum L. » Я, [коріньчик солод
кий] <<те.» Mak; - п. korzen cukrowy 
«ТС. »; - ПОХідне утвореННЯ від Корінь; 
назва зумовлена тИм, що цей вид веху, на 
відміну від інших, має не отруйний, а 
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їстівний солодкий (майже 4% цукру) 
корінь, використовуваний для виготов
лення цукру, горілки й сурагату ка
ви.- УРЕ 2, 1978, 206; Яворницький 
379; Нейштадт 416.- Див. ще к6рінь1 • 

к6рка1- див. кірка. 
к6рка2- див. кора. 
корки (у виразах на всі к. лаяти Ж, 

на всі К. «СИЛЬНО, ЩОСИЛИ»); - очевид
НО, запозичення з російської мови; р. 
корки (у словосполученнях бранить на 
все к. «сильно сварити», разносить на 

все к., распекать на все к., ругать на 

все К. «ТС. », на все К. «ЩОСИЛИ, СИЛЬНО», 
[утекать на все к.J «швидко тікати») 
пов'язане з [корки! «плечі (мн.); спина», 
що, як і розм. закорки «запліччя (в т. ч. 
у виразі на закорках «на плечах»), по
ходить від ПСЛ. [*k''!kь] «ПОТИЛИЦЯ, 
шия», до якого зводиться також укр. 

[корк:оші! «потилиця, плечі»; пор. се
мантично близьке р. во все лопатки (бе
жать, гнать, лететь, мчаться) «чим
дуж, щосили (бігти, летіти)».- Шан
ский 3СРЯ 11 6, 39; Slawski ІІ 77-
78.- Див. ще коркбші.- Пор. карк. 

[коркИшка] «верхня частина дерева 
з відрізаним гіллям; ковінька» Ж; -
не зовсім ясне; зіставляється (Младенов 
РФВ 1914/2, 455) з псл. *k''!сь «кущ, 
корч», *k"rciti, р. корчить, корчевать; 
може бути й афективним утворенням, 
пов'язаним з переносн.о вжитим [кор~ 
КОШі) «СПИНа, плечі». 

[коркобець] «веселка, райдуга»;
очевидно, видозмінене запозичення з 
молдавської мови; молд. куркубец, кур
кубел (рум. curcubeu, [curcubЦa]) «Тс.» 
є, мабуть, складним словом, яке зво
диться до лат. circtJs (нар.-лат. cur
cus) «круг» і ЬіЬо «n'ю», спорідненого 
з псл. piti, укр. пИти.- Scheludko 
136; Vrabie Romanoslavica 14, 155; 
СДЕЛМ 218; DLRM 2'08; Walde
Hofm. І 103-104.- Дnв. ще пИти, 
цирк. 

[коркотіти] «воркувати, бурчати» Ж, 
[корконіти, коркотdти] «'РС. » ВеУг;
звуконаслідувальне утворення, що ві
дображає крик деяких птахів.- Пор. 
1юркуль. 

[коркоші] (мн.) (у виразі [на к. кого 
взяти] «носити кого-небудь на спині, 
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на плечах») Ж, [topt6шi] (мн.) (у сполу
ченнях [нести дитину на toptoшax] 
«нести ди1:ину на плечах, за спиною», 

[узЯти на t.]) Ме, [tирtешіІ«тс.» Гриц, 
[к6ркуш] «плечі, шия, спина» Ж; -
р. (за)корки (у виразі сесть на з. «сі
сти на плечі, на верхню частину спини»), 
п. kark «задня частина шиї», ч. слц. krk 
«ШИЯ», БЛ. kyrk «ГОрЛО», krk «ТС. », 
болг. [кі,ркач! (у виразі [нося на к.] 
«несу на плечах і верхній частині сnи
ни»), м. кркач (у виразі носи к. «тягне 
(несе) на спині»), схв. krke (у виразі na 
krke nositi «нестн на плечах»), кfжача 
«спина, горб» (на кfжачама «на плечах»), 
слн. krke (мн.) «довге волосся на голо
ві», krkoc (na krkoc «на плечах»), цсл. 
(схв.) J>pnІ\'h «шия»;- псл. *k"rkosь 
(*k''!kocь), *k''!kacь (*к"!kаса), похідні 
від *k"!kь «ШИЯ»;- споріднене з дінд. 
krka- (не засвідчене) «шия, горло, кадик», 
відбитим у kfkata- «шийні хребці»; іє. 
*ker- «обертати, крутити, гнути» (сю· 
ди ж псл. *k"rcь, укр. корчі); менш певні 
як відповідники дісл. kverk «горло, 
гортань», лат. gurges «стравохід», дінд. 
gargara- «тс.», лит. kaklas «шия» (Ma
chek ESJC 293); виведення від *k''!сь, 
укр. корчі (Briickner 220) мало перекон
ливе; слово розглядається і як суб
стратне в індоєвропейських мовах (пор. 
абх. gyrgy «гортань») (Тreimer Lingua 
9 (1960), 99).- Slawski ІІ 77-78; 
Skok ІІ 203; Bezlaj ESSJ 11 95.- Пор. 
карк, корчаrа. 

[коркуль] (орн.) «крохаль великий, 
Mergus merganser L. » Шар л; - р. [кор
куль] «тс. », [коркtіль] «рід птахів родини 
качачих, крохаль, Mergus L. »; - похід
не утворення від звуконаслідувальних 
дієслів тиnу укр. [кopк:om[muJ <<Ворку
вати» (пор. р. [к6рканье] «звуки, які 
видає глухар»), що відображають ха
рактер крику цього птаха.- Булахов
ський Вибр. up. ІІІ 195; УРЕ 5, 1980, 
539; Воїнств.-Кіст. 141-142.- Див. ще 
коркоті ти.- Пор. крохаль. 

[корла та] «довга дерев' яна перекла
дина як загорожа, Ме; довга поперечна 
планка, хворостина в тину Мо», [за
карлатитul «заrородити корлатою» Ме, 
[перекорлатити] «перегородити карла
тою» Ме;- запозичення з молдавської 
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мови; молд. корлатз (рум. corlata) «рід
ка загорожа; загорода для худоби; по
личка (на кухні в хаті)» походить від 
уг. korlat «паркан, загорожа, бар'єр; 
поручень, парапет», що є словом не

з'ясованого походження.- Мельничук 
Молд. зл. 167; СДЕЛМ 204; Tamas 
270-271; MNTESz ІІ 576. 

корм, [корма! «травлення (їдкою ре
човиною)» Ж. [к6рмик] «кабан на від
годівлі» ЛексПол, [кормйлець І «году
вальник» Ж. кормйтель, «тс. »Ж. [кор
.мівка] «годівля, харчування» Пі, [к6р
.мля Я, к6р.млене ЖJ «Тс. », [кор.мнйк] 
«хлів, у якому відгадовують худобу; 
саж» Ж. корма- (перша частина склад
них слів, що відповідає слову корм), 
кормушка «годівниця (для худоби, пти
ці та ін.)», [к6рмний] «Відгодований 
{про вола, корову та ін.)», кор.мйти, 
[безкор.м'я] «брак кормів» Я. недокорм, 
ок6рм «Їжа, харчування; провіант», 
підк6рм, підкормка, підкормлювати 
«підгодовувати», [підкормлЯтu-] Ж, п6-
к6рм, прокормлення, прокорм, прокор
.мйти, прокор.млювати, [прокормлЯти] 
Ж. розкормИти, розкормлювати;- р. 
корм, [кормля], бр. корм, [кармd, кор
ма], др. -корма (корм'Ь, кор'Ьм'Ь) «корм; 
харчі; вид данини, податку, збору, ми
та», п. [karma], karm (жін. р.), [karm] 
(чол. р.), ст. karrh, [karmia], ч. krme 
(кн.), заст. krmi, рідк. krm, слц. krm, 
[krma], вл. korm, korma, [kormo] 
«корм (зокрема, той, що приносить пта
шенятам дорослий птах)», нл. kjarm, 
kjarmo, болr. Корма, м. крма, схв. 
к{Jма, слн. krma, стсл. кр'Ь.Мd «їжа», 
крпмлrа «Тс. », крь.мити;- псл. *k'Ьr
m'Ь І *k""rma 1 *k""rmo «корм, їжа», 
*k"Тm-ja «Тс. » (первісно як назва дії, 
словотворчо й семантично подібне до 
*Єd-ja «Їжа»);- загальноnрийнятої ети
мології не має; здебільшого пов'язуєть
ся з іє. *(s)ker- «різати, краяти; рубати», 
представленим у дінд. kр1~Ні «ранить, 
вбиває», гр. хєірrо ( <*xєp-tro) «стрижу, 
відрізую; зрубую; гризу, ~ковтаю; по
їдаю, пожираю; знищую» (сюди ж на
лежать семантично віддалені похідні 

утворення з формантом -m- ти-пу хорр,.О<;; 
«стовбур, колода, поліно, жердина», 
xЄpftct «відрізаний кусок, зокрема неве-
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лика монета, дрібні гроші»), двн. sceran 
«відтинати, відсікати», лит. skirti «ді
лити, відділяти, розривати», псл. kora 
«кора», skora «шкура», *k"rnn «корот
кий», споріднених з укр. кора <<Луб», 
[скіра] «шкіра», [корн Яти] «колоти, ру
бати, бити», причому псл. *k"r m(-'Ь, 
-а, -ja) тлумачиться як давній дієпри
кметник теп. ч. з первісним значенням 
«щось відрізуване, зрубуване», найкра
ще збереженим у сучасному «підніжний 
корм, корм для худоби»; як паралелі до 
розвитку семантики наводяться лат. caro 
«м'ясо)) (спочатку «Відрізаний кусоrо), 
cena «трапеза)> ( < іє. *kersna < *kert
sna- < *kert-, засвідчене також псл. 
*CЬ.rtQ «ріжу)>, *cers-ti<*cert-ti «різатИ>), 
яким відповідають укр. черсти, на
чертсіти, черта), гр. баt(; «бенкет; 
частування, стравю>, ba"l~w «розділяю; 
розсікаю, розрубую; розриваю; спусто
шую; знищую» і фр. portion «частина; 
порція страви)> (Петлева 3тимология 
t974, 16-29; Slawski ІІ V 80; Schuster
Sewc 628; Bern. І 669; Suman AfSlPh 
30, 303; Коген ИОРЯС 23, 27-28); 
іншими авторами зближується з псл. 
*skorm'Ь І *skorma «жир, сало; їжа>), 
представленим у др. скоро.м'Ь «Жир, 

масло)>, укр. скором «м'ясна або молочна 
їжа, заборонена для вживання у пісні 
дні>), і припускається первісне значення 
«жир, жирна "іжа)> з огляду на схв. 
крм ак «кабан)>, крмача «свиноматка)> 
(КЗСРЯ 212; Фасмер ІІІ 652-653; 
Briickner 496; Machek Recherches 38; 
Мартьrнов Зтимология 1968, 17; Сл. и 
ие. акко мод. 155-156); висловлюється 
думка про генетичний зв'язок псл. 
*k"rшь І *k"rma ( < *(s)k"'rmn / *(s)
k"rma) «корм, їжа)> і *skormьl *skorma 
( < *(s)korm'Ь І *(s)korma) «ЖИр; їжа)) з 
іє. *(s)ker-m-, що, як і *(s)krem-/ *(s)kr;}m· 
(звідки псл. *krem-/*krom- «Відтинати, від
сікати; відділяти», укр. крелtсати, кром
сати, [крЬмити]), пре>довжує іє. * (s) kеr
«різати», засвідчене у псл. skora «шкура, 
шкіра», укр. [шкорупа], причому рекон
струюється семантичний розвиток «січ
ка» (букв. «посічена солома, висівки») -r 
«корм для худобю> ~ «корм, їжа)> (Пет
лева Зтимология 1974, 16-31); пропо
нується також (з ·припущенням чергу-
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вання задньоязичних) пов'язання з гр. 
х.орЄа x.w «нагодовую», х.6ро~; «нагодову
вання, ситість, пересичення», лит. serti 
«ГОдуВаТИ», sefmens, SЄi'menys «ПОМИН
КИ», прус. sermen «Те., тризна», лит. 

saras (pasaras) «КОрм ДЛЯ худоби, фу
раж», що, як і оск.-лат. caria (*кеr-1[1) 
«хліб», carёnsis «мірошник», оск. ka
ranter «годуються, харчуються» та лат. 
Ceres «Церєра (богиня полів, землероб
ства, зернових культур); дари полів, 
жнива; врожай, зерно, хліб» ( < пра
італьське * keres-), вірм. serm (sermn) 
«насіння; плем'я, покоління», ser «рід, 
nлем'я, покоління; народження», виво
дяться від іє. *кеr- «рости; годувати» 
(Фасмер ІІ 329; Преобр. І 356; Горяев 
158; Slawski ІІ 80; Bri.ickner 220; Machek 
ESJC 293, ESJCS 235; Schuster-Sewc 
628; Младенов 265-266; Goiq,b LP 16, 
61; Agrell BSI Lautst. 24; Bezzenberger 
ВВ 17, 222; Solmsen KZ 35, 483-484; 
Osthoff Parerga 58, 61-62; Fick І 422; 
Frisk І 918-919; Boisacq 495; Ernout
Meillet І 116-117; Wa1de - Hofm. І 
204-205; Джаукян 161, 188-189; Po
korny 5 77); потребує додаткової аргу
ментаuії зіставлення з семантично відда
леними ірл. coirm, cuirm «пиво», гал. 
-кo5pf..LL «вид пива», лат. cremor «слизу
ватий, густий сік» (КЗСРЯ 212; Фас
мер ІІ 329; Гамкрелидзе -Иванов 703; 
Pedersen Kelt. Gr. І 168).- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 317; Slawski ІІ 80~81; 
Holub - Lyer 268; Schuster-Sewc 
627-628; БЕР ІІ 641; Skok ІІ 205-
206; Bezlaj ESSJ ІІ 95-96; Мартьшов 
Сл. и ие. аккомод. 155-!56; Bern. 
1 668-669.- Пор. кармнИк, кора, кор
пЯти, кремсати, кр6ма, кромсати, скі
ра, скором, черсти, черта, шкорупа. 

корма «задня частина судна, човна 
СУМ, Г; [весло, руль, кермо Ж]», fкор
.мач] «керманич» ж. ст. корма «руль, 
корабельне стернове весло» (XVII ст.);
р. [корм] «корма», кор.мrі, бр. карма, 
др. корма (кьрма, К'Ьр'Ьма) «Те.», ч. 
васт. korma «задня частина судна над 
кермом; кермо», слu. korma «задня ча
стина судна над кермом», болг. К'Ьрма 
(:те.; стернове колесо, кормило», заст. 

тср'Ома «кермо, кормило», тс6рма (кн.) 
«Те.; корма», м. крма «корма; штурвал», 
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схв. крма «штурвал (літака, планера); 
руль судна, стернове весло; (пєрєн.) 
керівництво; [задня упряжка волів, яки
ми скеровують рух плуга або воза]», 
поет. крм «штурвал (літака, планєра 
тощо)», рідк. крма «те.; кермо; корма», 
слн. ktma «корма (судна)», ktm «Те.; край 
судна», цсл. кр'Ь.N6«І<Орма», стсл. кр'Ь.Мd 

«те.; кермо, руль»;- псл. *k"rma «кор
ма; стернове весло»; -остаточно не з'я
соване; найчастіше тлумачиться як той 
же стуnінь розширеного формантом -m
кореня іє. *(s)ker- «різати», що і в псл. 
*k'Tm'Ь І k'Тma «корм, їжа», укр. корм 
«Тс.», і пов'язується з гр. xopf..L6G 
«стовбур, колода, поліно, жердина», 
x.Opf..L6\; (vauпx.6~) «Весло», похідним, як 
і x.Єpf..La «Відрізаний шматок, зокрема 
дрібна монета», від хєірrо ( < *х.єр-~rо) 
«стрижу, відрізую; зрубую», спорідне
ного з дінд. krпtati «ріже», ав. karan
taiti «Те.; здирає (шкіру)», лит. kirsti 
«рубати; жати; кусати; сильно бити», 
псл. *cersti ( < *cert-ti) «різати>>, укр. 
черсти, з припущенням семантичного 
розвитку псл. *k"'rma «(відрізана) па
лиuя, частина стовбура, жердина» -+ 
«весло, рульове весло»·-+ «руль»-+ 

«місце на судні, де знаходиться руль»-+ 
«корма»; розглядається також як давнє 

похідне утворення, пов'язане чергу
ванням голосних з тим самим іє. *(s)kєr
«різати» і споріднене з псл. [*k"rm-ys-1-'Ь/ 
*cьrmysln/*CЬrmyslь] «коромисло», сх.
сл. *k"rmysln/k"'rmys1o «те.», укр. 
кор611шсло «дерев'яна вигнута палиня; 
рід важеля» та віддалєнішими лит. 
kartis «жердина» і псл. kory to, укр. 
корИто (Труба чєв Зтимологи я 19 72, 35-
41; Hinze ZfSI 17, 20-22; Slawski ІІ 
491-492; Bri.ickпer 257; KZ 68, 165); 
потребує додаткової аргументації зі
ставлення з р. корень «корінь» (Specht 
140), як і припущення про зв'язок з 
р. корнсіть «обрізуватю (Pokorny 940; 
Преобр. І 355); немає достатніх підстав 
з огляду на фонетиЧні труднощі зближу
вати слов'янські форми з позбавленими 
переконливої етимології гр. лр611vа (іон. 
гомер. :rtp6f..LVYJ) . «корма; кормило» і 
:rtpЄf..LVOV «ТОВСТИЙ краЙ КОЛОДИ, НИЖНЯ 
частина стовбура; кряж, пень» (Младе-

нов 266; Meillet RES 7, 7; Bern. І 668~ 
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Saussure MSL 7, 92; BSL 23, 86; Zupitza 
KZ 36, 59; Schwyzer KZ 63, 59; Boisacq 
818) або з xu~epvliro «веду, керую» 
(Machek ESJC 278, ESJCS 222; LP 5, 
61-62; Holub- Lyer 252), що є словом 
не зовсім ясного походження; запози
ченнями з російської мови вважаються 
ч. заст. korma, слц. korma, болг. заст. 
Корма; ,З СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ ВИВОДЯТЬСЯ 
рум. cirma «руль, штурвал; (перен.) 
кормило, кермо влади, керівництво», 
а cirmui «кермувати; скеровувати; уп
равлятИ».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
317-::-318; Фасмер- Трубачев ІІ 329; 
SSJC І 954; Ivanov~-Sa!ingova- Mani
kova 487; Schuster-Sewc І 628; БЕР Il 
641, ІІІ 211-212; Цонев История Il 
168; Skok І І 205; Bezlaj ESSJ li 96; 
Петлева Зтимология 1974, 20, 28-31; 
Matzenauer LF 9, 20; Suman AfSlPh 30, 
303; Mikl. EW 156; Топоров ІІІ 326-
328; Schrader Reallexicon 828; Frisk І 
810-811; Perssoп Beitr. 172; Hofmann 
155; МіhаШі St. sl. 12, 262; DLRM 153; 
Pokorny 938-945.- Пор. кора, корИто, 
корм, корб\1исло1 , короткий, скіра, 
черсти .. 

[кормань] «полиця плуга» НЗ УжДУ 
37, [корманка тж, ДзАтл ІІ, корманька 
ДзАтл IIJ «те.»; - слц. [korman]; -
запозичення з угорської мови; уг. kor
many «ру ль, штурвал; уряд; [полиця плу
га; хвіст риби]» є запозиченням з пів
деннослов'янських мов, пов'язаним з 
болг. кьрма «корма», м. крма «Те., 
руль», схв. крма «тс. »- Дзендзелів
ський НЗ УжДУ 37, 45-46; ДзАтл. ІІ 
182; MNTESz ІІ 576.- Див. ще корма. 

кормИга1 «насильницьке панування; 
неволя, ярмо; (рідк.) кормило, стер
но»;- очевидно, похідне утворення від 
корма, яке початкова мало значення 
«стерна, кормило», а потім через пере
носие вживання набуло значення «влада, 

владарювання», що згодом набрало су

часного ще вужчого (конкретнішого) 
семантичного відтінку; подібний напрям 
семантичного розвитку виявляють по

хідні від корма ( < др. кьрма) здавна, 
пор. др. К'Ьрмьчьствие «управління», 
р. ст. кормчая книга «звід uерковних 
законів» (букв. «книга коомчого-стер-

кбрмиця 

ничого, рульового»); пов'язується та
кож з коромисло (Трубачев Зтимология 
1972, 41).- Див. ще кбрма. 

кормИга 2 (заст., рідк.) «невільниuь
кий корабель» Пі; - не зовсім ясне; 
можливо, результат переносного вжи

вання слова кормйга «насильниuьке па

нування; неволя, ярмо»; зміна значення 
цього слова могла бути зумовлена фор
мальним зближенням з неспорідненим 
[комйга] «вид барки», генетично пов'я
заним з [ком' Яга] «вид плоту, барка; 
човен».- Див. ще кормИга1 .- Пор. ко
м' si га. 

кормИло (заст. поет.) «Весло або 
кормове стерно; влада, керівництво»;
р. KOp!,tUЛO, др. кормило, К'Ьр'Ьмило, 
кьрмило, ч. слц. kormidlo, болг. кор
мИло, (поет.) К'Ьрмuло «те.», заст. кр'Ьмu
ло «кермо», м. кормило «кермо (судна; 

велосипеда, автомобіля); влада, керів
ництво», СХВ. кормило, крмило «Те.; 
(мн.) рульові пера у хвості птаха, пта
шиний хвіст», слн. krmflo «кормило», 
стсл. крь.мим «те., руль»;- псл. *k"{
midlo «руль, весло; кормило», найвіро
гідніше, похідне від *k"rmiti «управля
ти кермом, керувати» (представленого 
в стсл. крь.мити, ели. kt miti, схв. 
крмити «Те.»), що виводиться від *k"{ ma 
«Весло; руль; задня частина судна (чов
на)», від якого походить також укр. 
КОрма «ТС. »; Ч. СЛU. kormid/o, бОЛГ. 
кормИло вважаються запозиченнями з 
російської мови.- Грінч. ІІ 285; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 318; Преобр. І 355; 
Machek ESJC 278, ESJCS 222; Holub -
Lyer 262; Ivanova-Salingova- Mani
kova 487; БЕР ІІ 641, 642, ІІІ 211; 
Младенов 266; Skok ІІ 205; Петлева 
Зтимология 1974, 29; Романова Вступ 
121; Bern. І 668.~ Див. ще корма. 

[кбрмиця] (бот.) «моховинка, Sagi-' 
na L. » Ж; - похідне від корм «їжа 
тварию> утворення, що виникло як каль

ка лат. sagrna «корм, їжа; моховинка»; 
назва зумовлена, мабуть, кормовими 
властивостями одного з близьких до 
моховинки лежачої (S. procumbens L.) 
видів цієї трави; пор. подібне щодо се
мантики нвн. Мastkraut «моховинка »1 

букв. «кормова трава».- УРЕ 7, 154; 
Нейттадт 233.- Див. ще корм. 
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[кормбша] (бот.) «айва довгаста, Cy
donia оЬІолgа МіІІ. (Cydonia vulgaris 
Pers.)» Ж. ВеНЗн, ВеУг;- видозмінене 
запозичення з угорської мови; уг. kor
mos (alma) букв. «закоптіле (яблуко)» 
(=«сірий ранеп) пов'язане з korom 
«сажа, кіптява; на гар», словом давньо

тюркського походження; дтюрк. qurun 
«сажа, кіптява», тур. kurum «сажа», 
як. курунньук «Тс. », тат. корьtм «сажа, 

кіптява», чув. хіірам «тс. », можливо, 
пов'язані з дтюрк. quruy «сухий, висох
лий, засохлий».- Желех. І 367; Ta
mas 271; MNTESz ІІ 579; Егоров 294. 

кормчий (заст.) «керманич»; - запо
зичення з російської мови; р. кормчий 
«те.», др. кормчий <{СТер новий; той, хто 
стоїть біля кормила правління», кормь
чии, кормичии, К'Ормьчии, К'Ор'Омьчии 

«те.», як і схв. заст. [крмчиjа] «свяще
ник, пастир», зводяться до стсл. К·рьМh.

•ши, крьМЧИИ (род. В. ОДН. K'hpMh.'IИI<I, 

(мн.) крьМh.чі) «стерновий», похідного 
від кpnMd «Кермо; корма», спорідненого 
З укр. КОржі; укр. (кормчар] «Керма
НИЧ», найвірогідніше, утворене від осно
ви кормч-, представленої в р. к6рмчий, 
др. кор.млuи, кормчия «те.»; болг. корм
чИя «Стерновий на судні» вважається 
видозміненим запозиченням з російської 
мови; твердження про вплив гр. Ь 
Л:pU[.tVYJ1:"1j(:; «КОрМОВИЙ» (< л:p6[-tVYJ «КОр
Ма») на утворення метафоричного зна
чення у стсл. кр-ьмt..чии (Шанский ЗСРЯ 
Il 8, 318) потребує додаткової аргумен
тацїі, як і думка про те, що старосло
в'янська форма є словотворчою калькою 
гр. Л:УJМЛюv «кормове весло, руль» 
(КЗСРЯ 212); продуктивний для старо
слов'янської мови суфікс -Yиrt (-Уи) 
у словах типу кр'І..МnУии, кр-ьМh.Уии, 

крh.Мh..чи, ІІnііИгьУии, к~р,шh.чии виво
диться від засвідченого вже всіма най
давнішими тюркськими пам'ятками 
агентивного суфікса тюрк. -сі (Вайан 
232; Мейе ОЯ 412; Кульбакин Древний 
церковнославянский язьш 1917, 186; 
Собалевский РФВ 1915/2, 402-403; Чер
ньrх Истор. грам. русск. язьша 1954, 
321).- Шанский ЗСРЯ Il 8, 318; Фас
мер ІІ 329, 330; Собалевский Лекции 
216; Преобр. І 355; БЕР ІІ 641, ІІІ 212; 
Цонев История ІІ 168; Младенов 266; 

зо 

кормчі 

Skok І І 205; Селищев Старославянский 
язь1к І 33; Bern. І 668.- Див. ще 
корма. 

кормчі (кю1ги) «збірники церковних і 
світських законів, якими керувалися 
при управлінні церквою і в церковному 
суді деяких слов'янських держав»;
р. к6рмчая (кнИга) «збірник церковних 
законів», ст. кормчая (книга) «збірник 
церковних і частково цивільних законів, 
правил», бр. к6рмчая, болг. кн. к6рмчая 
(книга) «збірник церковних законів», 
схв. кдрмчаjа «зб-ірник церковних і 
світських законів і правил для керів
ництва православною церквою і цер

ковним судом, номоканон», кдрмча юьй
га «Тс. »; -запозичення з церковно

с.лов'янської мови-; р.-цсл. к~рМЧdІ<І 
КІ!ИГd «збірник церковних законів», 
як і др. К'Ьрмьчая «те., номоканон», 
букв. «книга кормчого, стернового» 
(якому відповідає також схв. кЬрмчиjа 
«номоканон»), пов'язане з стсл. крьМh.
чии «стерновий, той, хто стоїть біля 
кормила правління», є калькою гр. 
Л:YJMЛtov «кормове весло, руль; (мн.) 
кермо влади», віз.-гр. «книга номока
нон»; грецька назва зумовлена тим, що 

кормчі книги призначалнея для керів
ництва церквою і церковним судом; в 
основу слов'янських кормчих книг було 
покладено державний збірник візантій
ського канонічного права (номоканон) у 
14 титулах (найдавніший збережений до 
нашого часу номоканон, складений, мож
ливо, у 6 ст. н. е. константинопольським 
патріархом І. Схоластиком, має 50 ти
тулів); для болгарської церкви помака
нони перекладаються з візантійсько
грецької мови на старослов'янську у 
ІХ ст., з кінцяХ ст. їх починає застосо
вувати й церква Київської Русі.-
УРЕ 5, 1980, 413; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
318; БС33 13, 185-186; Фасмер ІІ 330; 
Преобр. І 355; Обнорский О язьІке Еф
ремовской Кормчей' ХІІ в., 1912, 1-2, 
18, 28, 44; Бенешевич Древнеславян
ская Кормчая XIV титулов, 1906, 1/1, 
I-V; Срезневский Обозрение древне
русск. списrюв Кормчей книги, 1897, 
15-46; БЕР Il 642; РЧДБЕ ~,08; 
Skok ІІ 205; Bern. І 668.- Див. ще 
кормчий. 



кбрназ 

кбрназ, к6рноз- див. кнороз. 
[коршік] «залишок кореня (пень)» 

Ж, [корюіга] «сукуватий кусок дерева, 
сукуватий пень» ВеНЗн, [корюідка] 
«nень» Ж, [к{)рнаткаJ «нижня частина 
пня з гнилим коренем» ВеНЗн, [корнеtа] 
«пень разом із коренем; нижня часrина 
стовбура дерева з коренем; кореневище» 
ВеНЗн, [корнЯга] «сукувате кореневи
ще» ВеБ, [корнЯк] «Кореневище» Ж;
очевидно, результати контамінації сло
ва корінь і основи корн- «короткий' 
куций ( <обрізаний)», наявноі у діє<::лові 
[корнЯти] «бити, рубати», а також у 
зміненому вигляді в словах карнавухий, 
курн6сий.- Див. ще кбріньl, корнЯти. 

корнетІ «духовий музичний інстру
мент», корнетИст, ст. корнвт'Ь «ріг», 
корнетиста, корницИста (XVIII ст.);
р. болг. корнет, корнетйст, бр. кар
нет, карнетЬtст, ст. корнет'О (1616), 
корнетиста ( 1653), п. kornet, korne
tysta, kornecista (з XVI ст.), ст. kornet 
(1558), ч. слц. kornet, kornetista, м. кор
нет, схв. кдрпет, корнетист(а), слн. 
kornet, kornetist; - запозичення з іта
лійсько"і мови; іт. corпetto (муз.) «рі
жок, корнет» пов'язане з corno (муз.) 
«ріг, ріЖок, валторна», що, як і соrпо 
«ріг (тварини)», продовжує ром. *corno, 
лат. cornu (рідк. cornum) «сигнальний 
ріг, ріжок, горн; ріг, бивень; копито; 
пташиний дзьоб», споріднене з кімр. 
корн. гал. carn «копито коня», двн. 

дфриз. дангл. дісл. horп «ріг», гот. 
hайrп «те.», гр. хєрсхб~ (<* хєрсхFб~) 
«рогатий; зроблений з рога» і лат. cer
vus «олень», двн. hir(u)3, дісл. hjQrtr 
( <*hёrutr), кімр. гал. carw, корн. ca
row «тс. », лит. karve «корова», псл. 
*korva «ТС. », укр. корова; слово корне
тИст, як і р. болг. корнетИст, є, оче
видно, запозиченням з французької мо
ви; фр. cornettiste «корнетист» походить 
від cornet «корнет, музичний ріжок, 
сопілка; маленька труба; горніст», яке 
зводиться тактк до ром. *corno, лат. 
cornu «сигнальний ріг, ріжок, горн; 
ріг, бивень»; староукраїнські форми 
корнетиста, корницuста, можливо, як 
і бр. ст. корнетиста, є запозиченням з 
польської мови; пов'язання болг. р. 
укр. корнет безпосередньо з фр. cornet 

корнет 

«Корнет; ріжок, сопілка» (СІС 364; 
УРЕ 5, 1980, 414; БС33 13, 190; ССРЛЯ 
5, 1441; РЧДБЕ 308) або іт. cornetta 
«ріжок, сопілка; двокінцевий прапор; 
корнет; ескадрон» (Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
320) менш певні.- Буль1ка Лекс. зап. 
160, 166; Kopalinski 531; Slawski ІІ 
490; Briickner 257; Holub- Lyer 262; 
Machek ESJC 278; Б ЕР li 643; Mestica 
392; Dauzat 206, 207; Bloch 177, 178; 
Ernout- Meillet І 117, 143; Walde
Hofm. І 208, 276.- Див. ще корова, 
серна.- Пор. горн, Корній. 

корнет2 «перший офіцерський чин у 
кавалерії в дореволюційній російській 
армії; хорунжий»;- р. корнет «Те.; 
(заст.) чепець із двома ріжками спере
ду; прапорець», ст. корнет'О «молод

ший офіцерський чин у кавалерії» (1655), 
карнет 'О, карнtт'О «тс. » (1663), карнет 
«прапорець» (1720), бр. карнет «кор
нет», п. kornet (іст.) «давній офіuер
ський чин у кавалерії; підрозділ рей
тарів; за.гін (кінноти); [чепець]; чепець 
черниць», kornety (іст.) «хоругов (пра
порець; загін кінноти)» (1627), ч. іст. 
kornet, korneta «тс. », ч. слц. заст. 
kornet «Молодший кавалерійський чин», 
нл. [korneta] «вид гострокінцевого чіп
ця», [kornejta], karneta, kaп'Ieta «Тс. », 
болг. заст. корнет «молодший офіцер
ський чин у кавалерії», схв. кдрнет «Те.; 
чепець черниць», корнета «прапор (ка
валерійський, корабельний)іr жіночий 
нічний головний убір», слн. kornet 
«юшалерійський прапорець; головний 
убір черrпщь»;- запозичено за росій
ським, польським і, очевидно, голланд
ським (гол. kornet «корнет, прапороно
сець») або німецьким посередництвом 
(нім. заст. Korпett «корнет», Kornet, 
Cornet «Тс. ») з французької мови; фр. 
іст. cornette «Нрапор з двома вимпелами, 
rшандарт кавалерійської роти; прапо
рець; рота легкої кінноти; (перен.) офі
цер-прапороносець,. корнет» (XVI
XX ст.), як і cornette «чепець черниці; 
(заст.) пов'язка французьких юристів, 
косинка членів парламенту», ст. «ста
ровинний жіночий головний убір з бо
ковими виступами, схожими на роги», 

вважається первісно зменшувальним від 
corne «ріг», що походить від нар.-лат. 

ЗJ 



корне 

*corna і лат. cornua «роги» (cornU «ріг»), 
до якого зводиться й укр. корн,е m (му
зичний інструмент); фр. cornette «пра
пор з двома вимпелами; штандарт кавале

рійської роти» пояснюють також як по

хідне. від cornet «ріжок», пов'язаного з 
corne «ріг» або ст. corn ( < лат. cornu 
<<Те.») (Сл. ст.-фр. яз. 58; Partridge 
296).- СІС 364; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
320; Фасмер - Трубачен І І 330; Fo
garasi St. sl. 4, 65; Смирнов 162; Christi
ani 33; Kopalinski 531; Slawski ІІ 489-
490; Holub- Lyer 262; Machek ESJC 
278; БЕР Il 643; РЧДБЕ 308; Dauzat 
206, 207; Bloch 177, 178; Gamillscheg 
263; Fremdworterbuch 333.- Див. ще 
корнет1 . 

[корне] (бот.) «Кизил, дерен справж
ній, Cornus mas L. (Cornus mascula DC.)» 
Пі; -запозичення з молдавської або 
румунської мови; молд. корu «кизил», 
коdрю «ягода кизилу», як і рум. corn 
«КИЗИЛ», [cбrnu) «Те.», coarna «ЯГОда 
кизилу», походять від лат. cornus «ки
зил (кущ або деревце)», спорідненого з 
гр. xplivo-,;, xp±vov, xplivєta «Те.» і лит. 
Юrnis «бог вишень».- СДЕЛМ 204; 
Wa!de- Hofm. І 276-277. 

[корнИця] (бот.) «вид моху, Fegatel
la» Ж;- неясне; можливо, пов'язане 
з [к6р.мuця1 (бот.) «моховинка, Sagina 
L.» (пор.). 

Корній, Корнелій, Корнелія, Кор
н,йлій, [Корнйлко], КорнИло, [Корнієць, 
Корнійко, Корщjсь], ст. КорнИлій (Кор
нuл) «рогь, (рог)ат(ь)» (1627); -р. Кор
нелuй, Корнелuя, заст. Корнuлий, розм. 
Корuей, Kopuuй, Корuйл, Kopuuлa, бр. 
Карней, Карнелій, Карнель, Карніл, 
Карuіла, розм. Карно, Карщjсь, др. 
Корнuлuй, п. Kornel, Korneli, Korne
liusz, ч. слц. Kornel, болг. І(орuелuй, 
Корнелu, м. Корнел, Корнелuе, Корни
лuе, схв. І(дрнелujе, Kornilije, ели. 
Kornel, Kornelius, Kornelij, стсл. КІ)р
нилии, КІ)рниль, КІ)рниІ\ь, КІ)рнt"ь, 
КІ)рьни"ь, КІ)р!..Іfиль;- через посе
редництво старослов'янської мови за
позичено в давньоруську мову з грець

кої; гр. Kopv1jЛLo~ походить від лат. 
Corпёlius «Корнелій», давньоримського 
патриціанського родового імені, яке 
загальноприйнятого пояснення не має; 
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корнута 

пов'язується (Суперанская 79; Спр. 
личн. имен 426) з лат. corпu «ріг, би
вень»; припускається також зв'язок з 
лат. cornum «ягода дерену», cornus 
«дерен (кущ чи деревце)», сnорідненим 
з гр. xplivo~ <<ТС.», xplivov «кизил (яго
да)», лит. *kirпas «вишневе дерево», 
дальші генетичні зв'язки яких із прус. 
kirno «кущ», лит. kёras «те.; корінь, 
пень», псл. *kor~ (korene) «корінь рос
лини», укр. корінь та псл. *cernь 
(<*ker-n-o) «держак; леміш», укр. черен 
«Те.» ( Фасмер IV 340; Веrп. І 146) менш 
певні, як і зіставлення (Boisacq 439, 
509) з гр. хЄрасrо<; «вишневе дерево» 
(звідки виводяться лат. cerasus <<ТС.; 
плід вишні», псл. *cersьna І *cersьnia 
«черешня», укр. черешuя).- Беринда 
217; Сл. вл. імен 56; Бондалетов Русе к. 
ономастика 102, 133; Петровский 135; 
Спр. личн. имен 426, 504; Knappova 
113-l\4; БірьІЛа 102; Илчев 270; Con
stantinescu 35; Walde- Hofm. І 202; 
Frisk І 827-828; Pokorny 572-573.
Пор. корінь\ корнет\ черен, черешня. 

корнішон «маленький молодий огі
рок для консервування або маринуван
ня»; - р. КОрІіUШОІі, бр: КарНLШОН, 
п. korпiszon, схв. корнuшон,u (мн.);
запозичення з французької мови; фр. 
cornichon «корнішон», спочатку «рі
жок», є демінутивним утворенням від 
слова corne «ріг», що, мабуть, продов
жує нар.-лат. *corna «роги», яке похо
дить від лат. cornua «те.», наз. в. мн. 
іменника cornU «ріг».- СІС 364; Шан
ский ЗСРЯ Il 8, 321; Slawski ІІ 490; 
Вуjаклиjа 478; В\осh 152; Dauzat 207.
Див. ще корнет1.- Пор. корнет2, кор
нута. 

[корнута] «рогата вівця» Ж. ВеУг, 
ВеНЗн, [корщjца! «вівця з прямими ро
гами» МСБГ, [курщjтаJ «вівця з малими 
рогами» Гриц;- п. kornuta, ч. [kurno
ta], слц. kornuta, kornutka, kоrпul'а;
очевидно, запозиче~ня з румунської мо
ви; рум. cornuta «рогата» походить від 
лат. cornutus (ж.р. cornuta) «рогатий», 
пов'язаного з іменником cornil «ріг».
Дзендзелівський ·Доп. УжДУ IV 108; 
Slawski І І 490; Machek ESJC 278; Кле
пикова 73-75; Сл. и балк. язьrкозн. 
190; Vrabie Romanoslavica 14, 155; 



корнЯ·ла 

Crfшja!a 329; DLRM 189.- Див. ще 
корнет1.- Пор. корнет2 , корнішон, 
курнут. 

корнЯла, корнЯти -див. порнЯла. 
[корнЯти] «колоти, бити; підганяти; 

доторкатися, будити; спонукати» Ж, 
(корн Ятиси!, «будитися, тривожитися, 
ворушитися» МСБГ;- р. корнать «під
різати, усікати, вкорочувати», болг. 
(кірн.я! «Каструю», м. крни «обламує; 
ущемлює; применшує», схв. к{льити 
«Обламувати, псувати; ущемляти, пр~
меншувати», слн. ktniti «калічити, ш
вечит.и, обрізати»;- псл. *k-ьrnati, 
*k"rniti;- споріднене з лтс. kufns «~лу
хпй >>, лит. kufsti «глухнутИ>>, дшд. 
kYrrya~ «поранений, убитий», karn"a~ 
«карнавухий», ав. kar<Jna- «глухни»; 
зіставлення з лат. carere «бути позбавле
ним чогось>> (Persson Beitr. 165) без
підставне.- Фасмер ІІ ЗЗО; Skok 11 
206-207; Bezlaj ESSJ 11 96.- Пор. 
карнавухий, карпати, курдупель, кур
нбсий. 

кброб «тара з лубу, бересту, лози; 
козуб; верхня частина воза, саней; жо
лоб; [ящик, коробка Ж!», коробейник 
«(у дореволюційній Росії) мандрівний 
крамар з коробом>>, (кор6бушник1 «те.» 
Я. (коробен! «кошик із кори, лубу; ко
аубеuь>>, коробка «невелике вмістилище 
з картону, пластмаси, фанери тощо; 

[згин у мошні Ж]>>, коробок, коробочка 
(бот.), коробочник «виготовлювач коро
бок», (короп! «ящик, лубок» Пі, короб
частий, кор66чатий;- р. к6р66, (ко
роба! «коробка з липової кори», короб
ка, коробок, бр. к6раб, каробка, кара
бак, др. короб'О, п. ст. kroba «короб з 
кори; кошик з лика; дерев' яна коробка>>, 
krobia «те.>>, заст. krobka «кошик з ко
рИ>>, [kr6bka 1 «Те.», ч. krabice «коробка, 
Шf(атулка >>, слц. krabica «ТС. », схв. рідк. 
крІібujа «скриня», крдбу.rьа «скринька з 
кори>>, [шкрдбujа] «шухляда>>, слн. [kra
ba] «коробка, ящик», [krabica] «Те.», 
skrabica «Карнавка», СТСЛ. Kj)dGИit 
«скринька, шкатулка; кошиК>>, Кj)dБІЩd 

«Те.»;- псл. *korbьji «луб'яна або пле
тена посудина», сх.-сл. *korbь «те.», 
пов'язані чергуванням голосних із псл. 
*k'!banь І *k"Тbanjь «коробка; скри
ня», укр. !корбан] «взуття з лика» і 
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коробель 

співвідносні з псл. *korbiti «викривля
ти; згинати; скручувати», укр. коробити 
«Тс. >>; - найімовірніше, споріднене з 
лат. corbis «корзина, кошик» і лит. 
karbija «кошик; короб, козуб», kafbas 
<([С. », лтс. kafba «маленька скринька», 
karba (karbe, karba) «козуб з кори віль
хи чи з бересту, кошичок, коробка; ри
бальський човен>>, прус. саrЬю «млино
вий кіш, ящИК>>, а також, з іншим сту
пенем чергування, лтс. krepsas «корзи
на, торба», пгерм. * hrepiz- «корзина», 
дісл. hrip «Те.>>, двн. ref «пристосування 
для носіння (на спині)»; нвн. Korb «кор
зина, короб>>, двн. chorp, korb, churp, 
churba ( < *korbia), свн. korp, korb 
«Те.>> виводяться з латинської мови; 

лит. krabe (krebe) «корзина; козуб» 
вважається запозиченням з польсько·! 
мови, форма karabas «кульок» вив?
диться з білоруської; лит. karbas, kar-
bija, лтс. karba, k~rba, прус. carbio 
іноді пояснюються також як заnози
чення з давньоверхньонімецької мови 
(Bern. І 568; Bezlaj ESSJ ІІ 77 -78; Fraen
kel 220); зближення з іє. *kor- «видовбу
вати>> (Откупщиков 175) менш nевне, як 
і виведення слов'янських форм з латин
ської мови за посередництвом двн. korb, 
chorp, churp, *korbia, бав. ст. korba, 
*chorbia (Шахматов Очерк 152; Holub
Кор. 184; Bern. І 568; Mikl. EW ІЗО; 
Fraenkel 220; Buga ZfSIPh І 35; К!uge
Мі tzka З94; Sch\varz AfS!Pl1 40, 290; 
Walde- Hofm. І 272-27З); припущен
ня про утворення р. короб безпосеред
ньо від лат. corbis (Преобр. І З57) без
сnідставне.- Шанский 3СРЯ ІІ 8,З22; 
Slawskiiii 112-114; Briickner 267; KZ 
48, 200; 51, 224; Machek ESJC 287-288; 
ESJCS 2ЗО-2ЗІ; Holub - Lyer 265; 
Bezlaj ESSJ ІІ 77-78; 3ССЯ І І, 52-54; 
Козлова 3тимология 1984, 91; Torbiorns
son LM ІІ ЗІ; Matzenauer 49; LF 9, 2; 
Trautmann 117-118; Buga RR І ЗЗІ; 
RSI 6, 270; Skardzius. 96-97; Топоров 
ІІІ 217-21 8; Holthausen ZfS!Ph 24, 
269; Preveden Language 6, 28З; Биль
фельдт Пробл. совр. филол. 32; Pokorny 
949.-Пор. караб6йка, корбан, кор6бити. 

[коробель) (зоол.) «єнот звичайний, 
Procyon lotor L. » Ж; - неясне. 
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коробити 

коробити «викривляти, згинати; кор
чити, судомити; викликати огиду, від
разу; обурювати», [коробитися! «гну
тися, жолобитися; корчитися від болю, 
кривитися; стовбурчитися; упиратися; 
бундючитися» Ж. [короблйвий] «завзя
тий, задиристий, норовистий» Я; -
р. коробить «коробити», бр. карабаціць 
«Те.; [викликати дрож]», ч. krabatiti 
«кривити; робити нерівним (бугрис
тим)», kra biti «Те.», заст. kra Ь «заруб
ка, складка, зморшка», нл. kro.bis se 
«морщитися», krobija «нерівність; склад
ка, зморшка»; - псл. *korbiti «викрив
ляти; згинати; скручувати »; - очевид

но, споріднене з дісл. h~rpask «судорож
но стягуватися», harpa «щипати», нн. 
harpa «знаряддя катування», дангл. he
arpe «арфа», двн. harfa (harp ha) «Те.», 
шв. harpa «зморщувати», норв. hurpe 
«зшивати», англ. [hirple] «кульгати» і гр. 
xlipcpffi «стягую; покриваю зморшками; 
гну», пов'язаними з дісл. skorpna «змор
щуватися; засихати», skarpr «худий; не
рівний; шершавий; жорсткий», дангл. 
scearp «шершавий», двн. scarpf «Те.», р. 
[ ск6рбльtй) «зморщений; шк а рубкий »;і є. 
*(s)kerebh- І (s)kereb- І (s)kerbh- «вертіти; 
гнути», що є суфіксальним поширенням 
кореня *(s)ker- «вертіти», до якого зво
дяться й лат. corbis «кошию>, псл. *korbьjь 
«Плетена ПОсудиНа», *kоГЬ'Ь «ТС. »,укр. КО
роб, гр. xup.-6<; «кривий», лат. curvus, 
псл. *krivь «Те.», укр. крuвйй; зближу
ється також безпосередньо з псл. *kor
biji, р. укр. короб (І03СРЯ 212; Чернь1х 
Очерк 1З4; Булаховський Вибр. пр. ІІ 
З82; Преобр. І З57, ІІ ЗО7; Sla\vski ІІІ 
11З-1 14; Briickner KZ 48, 200; Peters
son BS1. Wortst. 70-71); потребує до
даткОЕюї аргументації твердження про 
спорідненість з нл. chropis «згинати; 
морщити», п. chropawy «шершавий, 
ІJ1ерехатий », укр. коропавий (Schuster
Sewc 675); немає достатніх підстав по
в'язувати псл. *korbiti з лат. caperrare 
(Machek ESJCS 2З1), як і з дісл. шв. 
skorpa «шкаралупа», нвн. Schorf «те.; 
струп» (Maehek ESJC 288).- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, З22-З2З; Фасмер - Труба
qев ІІ З31; 3ССЯ 11, 52; Bern. І 569; 
Stang ЗО; Matzenauer LF 20, 15; Holthau
sen Awn. Wb. 107; IF 48, 258; Юuge-
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корова 

Mitzka 289; Meringer IF 16, 129; Partrid
ge 279-280; Кlein 704; Zupitza GG 114-
115; Uhlenbeck PBrB ЗО, 292; Torp 78; 
Frisk І 795; Persson Beitr. 75З, 775, 864; 
Pokorny 948-949.- Пор. арфа, короб, 
коропавий, кривИй, курбет. 

корова, [коров' Яка) «корова», коро
ви ця «те.; [невелика корова Ж]», корів
ка, [коровка Ж, коровчина БіJ, кори
чИна, коровіtна, [корівне) «молочні про
дукти», корівня «приміщення для вели
кої рогатої худоби», короварня «Те.», 
корівнИк «Те.; доглядач корів; пастух; 
[хазяїн, який володіє тільки коровами 
Ж]», [корівнЯк] «коров'ячий кал», [ко
ров' Янка], коров'Як «Те.», [коровій] «па
стух корів» Ж, [коров' Яр) «Те.», lко
ровник] «КОЛГОСПНИК, ЯКИЙ пасе і 
доглядає велику рогату худобу» Мо, 
[коров' Ярка] «хлів для корів», [коро
в' Яр ня] «Те.», коровня «[те. Я]; примі
щення для великої рогатої худоби», 
[короватийJ «схожий на корову» Я, ко
ро в' ячи й «виготовлений з коров'ячого 
молока; властивий коровам», безкорів
ний «який не має корови (корів)»;
р. корова, бр. кар6ва, др. корова, п. нл. 
krowa, каш. заст. [karwa], ч. слн. krava, 
слц. krava, вл. kruwa, полаб. korvo, бол:r. 
м. крава, схв. крl1ва, стсл. KjMcL\; - псл. 
* korva «корова» (первісно «рогата тва
рина»), можливо, як похідне від псл. 
*korvь «Віл», представленого в п. заст. 
karw «старий лінивий віл»; - спорід
нене з лит. karvё «корова», прус. cur
wis (kurwis) «віл», лат. cervus «олень», 
cerva «лань», гр. хєра6с; (< *xepaFoc;) 
«рогатий; зроблений з рога», кімр. гал. 
сапv «олень>>, корн. carow, брет. karб 
«Те.», алб. ka ( <іє. *кІц-) «бик, віл», 
хет. karaцar «ріг», пгерм. *herut- ( <іє. 
*kerud- І *кerud-) «олень», дісл. hjQrtr 
( <* hёrutr), двн. hir(u) 0 «Те.», а також 
з гр. хЄраr; «pir», лат. cornu «ріг, би
вень», кімр. корн. carn «копито тва
рини», двн. дфрИз. дангл. дісл. horn 
«ріг», ГОТ. haurn «ТС. », дінд. srilgam, 
ав. srva- «те.; ніготь», прус. sirwis 
(зоол.) «козуля, Capreolus», лтс. sirna 
«Те.; серна>>, псл. *sьrna «Те.», укр. 
серна; іє. *kor- / ker- І keld-/ kr- І *кеr-1 
кr· «ріг; голова; вершина, верхівка»; 



коровай 

менш переконливе з огляду на мор

фологічні, фонетичні і семантичні труд
нощі зіставлення з гр. хЬро\; ( <* xopFo~) 
«хлопець», х6рТJ ( <* xopFci) «дівчина» 
(Rozwadowski BSL 25, 116-117) або 
стсл. чрь.н-ь «Чорний», р. корь «кір (хво
роба)» (Petersson BS1. Wortst. 36-37), 
чи з лат. curvus «зігнутий, кривий» 
(Pisani RSI 14, 190; Indogermanisches 
Jahrbuch 14, 14), дінд. carvati «ремигає; 
кришить, розчавлює» (про жуйну тва
рину) (Machek ESJC 290, ESJCS 233; 
KZ 64, 262; Мартьшов Сл. и ие. аккомод. 
162-163).- Критенко Вступ 544, 545; 
Романова Вступ 116; Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 323; Фасмер - Трубачев ІІ 331-332; 
Преобр. І 358; Slawski ІІІ 90, 146-148; 
Briickner 271; AfSlPh 21, 65-66; 23, 
232-233; KZ 62, 42-43; 68, 195; Ho
lub- Lyer 266; Schuster-Sewc 687; Po
laбski І 276-277; Olesch І 459-460; 
БЕР ІІ700-701; Младенов 254; Skok ІІ 
183-184; Bezlaj ESSJ ІІ 84; ЗССЯ 11, 
106-І 12; Трубачев Назв. дом. жив. 
40-41; Moszyбski PZJP 18, 40; Bern. І 
557; Torbiornsson LM 11 36; Fraenkel 
225; Endzelin KZ 42, 378; Trautmann 
119; Топоров ІІІ 239-243; lV 348-353; 
Fortunatov AfS!Ph 4, 579; Белецкий 
Принципь1 107; Frisk І 825-827; Wal
de- Hofm. І 208; Юuge- Mitzka 
309-310; Гамкрелидзе- Иванов 484; 
Jokl WuS 12, 68-69; Иванов ВСЯ 11, 9; 
Pokorny 574-577; Speaht 127, 138.
Пор. горн, серна. 

коровай, [корвай Slawski, кораваль 
тж, корогай Ме, корогеай Ж, Я], [коро
ваєць] «коровай; млинець із пшоняного 
борошна», [коровайнuк] «роздавач коро
ваю Ж; рознощик на весіллі П і», коро
вайниця «Жінка, ЩО ВИГОТОВЛЯЄ КОрО· 
вай», коровайний, [безкоровайчук! «по
за шлюбний син», [безкоровайний! «тс.; 
одружений без весільних обрядів; (про 
весілля) без обрядів»;- р. каравай 
«велика кругла хлібина; [коровай]», 
заст. [коровай], бр. каравай «тс. », п. 
koro\vaj «весільний обрядовий хліб», 
[korowal] «те.» (з укр., бр.), болг. (ка
равай] «калач; обрядовий хліб», кравай, 
[карвай! «те.», м. краваj «коровай; круг, 
кружало (сиру, воску тощо)», схв. кра
вііІЬ «калачі і напої, що nриносять як 

з• 

коровай 

подарунок на весілля», заст. [краеаj] 
«те.; подарунок (частіше корж або кала
чі) для породіллі; маленький круглий 
святковий хліб; калач», слн. kravaj 
(kravaj, kravaj) «хліб, велика хлібина, 
коровай», р.-цсл. Kl)jH)RL\Іt «хліб», цсл. 
кjMGdtt «те.»; - псл. * korvajь «коро
вай»;- загальноприйнятої етимології 
не має; найбільш імовірним здається 
походження від псл. * korva «корова», 
зумовлене, очевидно, поширеною у сло

в'ян подібністю обрядових булочних 
виробів за формою до корови взагалі 
чи її голови з рогами або вимеві (пор. 
утворені від праслов'янських назв тва
рин інші назви обрядових булочних 
виробів типу р. [кор6вушка! «різдвяний 
хлібець або коржик», [коровка] «те.», 
укр. [гусочка! «крендель», бр. [Яловіца] 
«коровай», букв. «ялова корова», п. 
[byczek] «домашня булка, випечена на 
весілля», [gqska] «вид тіста; тістечко; 
пташка або зірка з тkта », [huska] «ве
сільний хлібець», [kaczkaJ «пташка або 
зірка з тіста для прикрашання коро
ваю», ч. hfebec «жеребець; великий 
весільний калач», болг. [кравата! «вид 
обрядового хліба»), а також тим, що за 
обрядовою традицією коро!'Jай як атри· 
бут весілля символізує родючість (пор. 
р. [корова! «наречена», [бьtк1 «нарече
ний»); менш переконливе зіставлення 3 

р. [коровЯк! «коров'ячий гній» і пов'я
зання з язичницьким культом (Чернь1х 
Очерк 67; Преобр. І 358; Zubaty St. а 
cl. І 2, 98), як і зближення з р. !коро
тай! «короткий каптан», іє. *kor- «рі
зати» (Откупщиков 214-215) або з р. 
кроuть, [краЯть! «різати на ІUМатюr» 
(Вештарт JІексіка Палесся 1971, 118, 
119-120; Ящурживский РФВ 1880 І 
98); неприйнятним є пов'язання з дінд. 
car1l}) «жертовний хліб» (Machek ZfS!Ph 
18, 323-324), з лат. curvus «Зігнутий; 
кривий» (Loewenthal AfSlPh 37, 386-
387), з rp. хорюv6<;; «кривий, загнутий» 
(Ильинский ИОРЯС 24/1, 121-122) чи 
з дінд. carvati «ремигає, кришить, роз
чавлює» (про тварину) (Matzenauer LF 9, 
7; Machek KZ 64, 262); лит. karvбjus 
«весільний пиріг», karavojus «великий 
весільний калач'» виводяться 3 біло
руської мови.- Шанский ЗСРЯ 11 8, 
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коровайка 

61-62; Фасмер !1332; Филии Образ. яз. 
285; Собалевский Slavia 5, 447-448; 
Потебня К ист. зв. ІІІ 65-66; AfS!Ph 9, 
168; Kopalinski 531; Slawski ІІ 495-
496; Briickner 257, 271; KZ 48, 178-179, 
205; Slavia 5, 429; Karlowicz SWO 301-
302; Bulat AfSIPh 37, 104; БЕР ІІ 
701-702; Цонев История ІІ 84; Skok ІІ 
184; Bezlaj ESSJ ІІ 84; 3ССЯ 11, 112-
116; Иванов- Топоров 244, 254-258; 
Bednarczuk Wien. sl. J Ь. 4, 151; Bern. І 
577-578.- Пор. корова. 

коровайка (ори.) «Plegadis falcinellus 
L. »;- р. каравdйка «Те.»; -очевидно, 

результат народно-етимологічного збли
ження з коровай якогось співзвучного 
тюркського слова, пов'язаного з коренем 
qara «чорний, темний» (наприклад, тур. 
karaman «темний»); від переважної біль
шості ібісових, як правило, світлих, 
цей nтах відрізняється характерним тем
ним забарвленням (Воїнств.- Кіст. 
149-150; ПтицьІ СССР 61).- Див. ще 
карий, коровай. 

[коровиця1.] (бот.) «вовнянка, Lacta
rius torminosus Fr. (Schaeff.) (Agaricus 
necator Bull.)» Mak, [коровuчка! «сиро
їжка червона, Russula rubra Fr. (Bres.) 
(Agaricus ruber DC)» Ж. Mak, [коровка! 
«ТС.» Mak, [коровкй! «різновид грибів» 
Мо, [коров'як! «моховик зелений, Bole
tus subtomentosus (L.) Fr.» Mak;- р. 
[коровка) «білий гриб»; - назви, по
в'язані з корова; у вовиянки назва могла 
бути зумовлена тим, що цей умовно 
їстівний гриб має сік, схожий кольором 
на коров'яче молоко; інші гриби дістали 
такі назви в результаті перенесення на 
підставі певних спільних ознак; р. [ко 
ровка! «білий гриб» виводиться також 
(Меркулова 178) від [коровка! «гральна 
кість».- Див. ще корова. 

[кор6виця2J (ент.) «жук-олень (жук
рогач), Luc(lnus cervus L.; жук-носоріг, 
Oryctes nasicornis L. »; - похідне утво
рення від корова; така назва жука-оленя 
зумовлена тим, що у нього верхні ще
лепи перетворилися на два великі роги, 
які нагадують роги корови чи бугая 
(Горностаєв 116; Плавильщиков 289); 
пор. інші назви цього жука [бугай, бо
жий бич61с, божий в6лик, тур, турок, 
турИця, божа кор6ffка, хрущ ріжкtітий, 
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коро в бд 

рогаи, р6.rаль!, рогач, [рогачька, роглйк, 
роглйця!; назва жука-носорога є ре
зультатом перенесення з жука-оленя, 

зумовленого тим, що жук-носоріг має 
на лобі великий ріг (Горностаєв 122; 
Плавильщиков 293).- Див. ще ко
рова. 

[коров6д] «хоровод, хороводний та
нок» Ж, Ікаровід Ж. корогод Я! «Те.», 
lкороводка! «та, що веде хоровод; про .. 
водирка гурту дівчат; верховода» Я, 

[корогlд] «частина дореволюційного ве
сільного обряду; перезна », \корог6да! 
«сварка» МСБГ, [корогодитися] «вовту
зитися» МСБГ, [караводити! «зчиняти 
галас» Ж; - р. Ікаравод! «хоровод», 
[каравода, караван, коровод, коровон, 
коровонт, корогв6д, корог6ть! «те.; скуп
ч:ення народу на святковому гулянні; 
група людей; десять снопів льону, скла
дених конусоподібно», [корогод! «хоро
вод; скупчення народу на святковому 

гулянні; натовп; компанія; селянський 
сход; ряд паль; спосіб укладання хліба 
на відкритому повітрі; скандал», бр. 
карагод «народні гуляння з танцями, 
піснями і драматичними виставами; ма
совий дитячий танок; [хоровод, мотови
ло]», [карав6дам! «чередою», [караводзіц
ца! «водити хоровод», караг6дзіць «Те.», 
ст. корогода «хоровод» (1520), п. koro
w6d «процесія людей, що рухаються 
в танцювальному ритмі з співом; танцю
вальне коло» (з укр.), koro\vody «тяга
нина», ч. заст. korovod «хоровод»;
остаточно не з'ясоване; здебільшого по
яснюється як результат видазміни не 
зовсім ясного хоровод під впливом яко
гось іншого слова; пропонується також 

(Булич ИОРЯС 9/3, 427; Брандт РФВ 
22, 126; Собалевский ИОРЯС 10/2, 454, 
Лекции 126) тлумачення р. [корогЬд], 
бр. ст. корогода як форми давнішої від 
[коровод! і хоровод і непереконливо 
зближуваної з укр. черга, [черег! чи з 
семантично надто віддаленими лит. kerg
ti «покривати, злучатнея » (про тварин), 
kargyti «ТС. » (ИЛЬrІНСКИЙ ЖСт 16/1, 
39-40) або з вепс. kargaidan «танцюю», 
ест. kargan <шлигаю, скачу» (Зеленин 
ИОРЯС 10/2, 454-455).- Фасмер ІІ 
332 -333, lV 264; ГС3 221; Slawski li 
496-497; Karlowicz SWO 302; Briickner 



короводитися 

257-258; KZ 48, 163, 170; Szymczak 
Prace j1:1zykozn. 41, 414; Schrader Real1e
xicon ІІ 510; Kalima 15; RSI б, 75.
Пор. хоровод. 

короводитися - див. воловодити. 
[короволітник] (бот.) «вероніка ни

в'яна, Veronica agrestis L. »; - неясне. 
коров'Як1 (бот.) «дивина, Verbascum 

L.; [звіробій звичайний, Hypericum 
perforatum L.; дурман, Datura L. Ж, 
Mak; льонок звичайний, Linaria vulga
ris Mill.; оман високий, Inula helenium 
L. Mak]», [коровuця! «дурман звичай
ний, Datura stramonium L. » Mak, [коро
віт.tшк! «дивина волотиста, Verbascum 
lychnitis L. » Mak; - р. коровflк «диви
на», [кор6внuк! «Те.; льонок звичай
ний», [коровка] «дурман звичайний», 
болг. lкрdва, кравuцu) «те. »; - оче
видно, похідні утворення від корова; 
мотивація назв неясна.- Machek J m. 
rostl. 208; БЕР ІІ 702.- Пор. корова. 

[коров'як2) (бот.) «моховик напівпов
стистий (моховик зелений), Boletus sub· 
toшentosus (L.) Fr. » Mak; - очевидно, 
видозмінене запозичення з російсьЕої 
мови; р. ІкоровьЯк! «білий гриб, Bole
tus edulis Bu11. », [ІСор6вка, короватuк, 
кор6вuк, коровнuк, коровflк, кор6вят
нuк! «Те.» зіставляються з [коровка! 
«гральна кість, подвійна головка п' нет
кової кості домашньої рогатої худоби», 
пов'язаним з корова, укр. корова; ро
сійські назви цього гриба, мабуть, зу
мовлені схожістю його зовнішньої фор
ми з формою гральної кості; пор. семан
тично п·одібні інші народні назви гри
бів, утворені від назв різних видів 
гральних костей: р. [бабка] «білий гриб, 
Boletus edulis Bull. », [бойки (мн.), пан! 
«Те.» - Меркулова 155, 158, 178, 19.5-
196.- Див. ще корова. 

[коров'ячка] (ент.) «Жигалка зви
чайна, Stoшoxys calcitrans L. » Ж; -
похідне утворення від корова, зумовлене, 
мабуть, тим, що ця муха ссе кров вели
f(ОЇ рогатої худоби, а також інших свій
ських тварин (Горностаєв 330; Плавиль
щиков 359).- Див. ще корова. 

корогід, корогод - див. коровод. 
корОгов (заст. іст.) «прапор; (церк.) 

прикріплене до держака полотнище чи 
бляха з зображенням святих», корогва 

кородИтися 

«тс.; nідрозділ у польсько-литовській 
армії XVI-XVII ст. та в козацькому 
війську», [кор-!}гвd, коругов! «Те.», [ко
рогвйще! «держак корогви» Ж. коро
говка (заст.) «Прапорець; НеВЄJlИКа ХО
ругва», [корог6вця! «Те.» Ж. Г, [кру
гва! «корогов» Я, [корогв' Янuй Я, коро
говнuй!, ст. корогва «прапор; загін кін
ноти», корогава «ТС. »; - р. [корогвd] 
«хоругва, прапор», ст. корунга «козаць

ка військова одиниця, хоругва» (1678), 
ч. korouhev «прапор; (заст.) військовий 
кавалерійський підрозділ», ст. korйhev, 
korйhva, слц. кн. заст. koruhva «праnор», 
вл. khorhoj ( <*khoruhow І <*chorugьvь), 
схв. заст. кдругва, рідк. koruga «те.», слн. 
karc;)gla ( <*kar<;)gva) ''хоругва»;- оче
видно, псл. [ *korQgy (род. в. *korqgьve)J 
((прапор; військовий підрозділ», пов'яза
не паралелізмом початковихх-і k- з дав
нішим *xorggy (род. в. *xorggьve), 
укр. хоругов «Те.»; лтс. karogs (karuбgs) 
«Пра пор», прус. caryangus <(те. (бойо
вий); хоругва» вважаються запозичен

нями із слов'янських мов.- Халимо
ненко УМЛШ 1977/9, 25; Machek ESJC 
278, ESJCS 222-223; Holub- Lyer 262; 
Skok І 680; Бернштейн Очерк 1974, 
228-229: Bern. І 398; Топоров ІІІ 225-
227; Mikkola Balt. u. Slav. 11-12; 
Milewski SO 18, 33, 44-45, 54.- Див. 
ще хоруrов. 

[корода] '<дуже сукувате дерево Шух, 
Г; запліснявіла колода Ж; велика купа 
полін Мовозн. 1974/3»;- бр. [караднік] 
«вулик; шпаківня», п. [kr6dal «копиця 
снопів у полі», слн. [krada] «купа дроВ», 
стсл. кр"д" «те.; вогнище»;- очевидно, 

псл. *korda <<купа колод; колода», яке 
може бути зіставлене з *skorda <<борона», 
*skorditi «скородити, боронувати».
Stаwskі ІІІ 152; ЗССЯ 11, 58-60; Кур
ки на 3тимология 1981, 3-6; Козлова 
3тимология 1984, 92; Меркулова 3ти
мология 1973, 55.- Див. ще скороди
ти.- Пор. кор6дИт11ся. 

кородИтися «скаржитися на біль, 
нездужання; корчитися (від болю); упи
ратися, пручатися; [згинатися, кривити

ся, перекошуватися Ж!», [кородкйй] 
«хворий, слабий, кволий», [кородлuвuй] 
<<Вразливий, чутливий (до болю)»; -
бр. [карадзіцца} «корчитися, щулитися, 
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корозія 

боячись болю», lкарадлівьt! «такий, що 
боїться всякої неприємності», можливо, 
також п. [kr6dniec] «заплітатися (про 
язик), коротшати (про день)»;- очевид
но, псл. *korditi s~, яке може бути зі
ставлене з *skorditi «дряпати, скороди
ти»; у такому разі споріднене з р. lще
реда! «головки реn'яха; дрібниця; по
хмура, сварлива, вперта людина», лит. 

skui'sti «терпіти злидні; хиріти, нидіти», 
skurdus «хворобливий>;, ді сл. skorta 
«бракувати», skort(r) «нестаток, зли
дні», і є. * kerd-/skerd- як розширення 
кореня *ker-/ sker- «рубати, різати».
Меркулова Зтимология 1973, 56-57; 
ЗССЯ 11, 60.- Див. ще скорбдити.
Пор. ко рода. 

корозія «руйнування nоверхні ме
талів; іржавіння; руйнування гірських 
порід; руйнування живої тканини», ко
розійний;- р. коррдзия, бр. карозія, 
п. korozja, ч. korose, koroze, слц. kor6-
zia, болг. корозuя, м. корозujа, схв. кд
розиjа, слн. korozija;- гапозичення в 
вахідноєвроnейських мов; н. Korrosiбn 
«корозія», англ. фр. corrosion «ТС.» по
ходять від пізньолат. corrosio «роз'
їдання», що аводиться до лат. corrodo 
«гризу, роз'їдаю», утвореного аа доnо
могою nрефікса cor- «з-» (<сот-, cum
«Тc. ») від дієслова rodo «гриву, роз'
їдаю; розмиваю; зменшую».- СІС 364; 
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 335; Kopalinski 
531; Holub - l.yer 262; БЕР ІІ 643; 
РЧДБЕ 308; Fremdworterbuch 335; Юеіn 
356; Week1ey І 366; Dauzat 209; Bloch 
180; Ernout - Meillet І 156.- Див. ще 
ерозія, коаліція. 

кброк1 «пробка, вторинна покривна 
тканина рослин (зокрема у пробкавого 
дуба); затичЕа », корочок «маленька ва
тичка», корковий «зроблений з пробки; 
який виробляє затички», корковий дуб 
«пробковий дуб, Quercus suber L.», 
!кор кувати l «закупорювати» Ж, відкор
кОвувати, закорковувати, розкоркІJвува
ти;·- р. КОрка (бот.) «Пробка, омертві
ЛИЙ зовнішній шар у деяких рослин», 
ст. корка «пробка (для гармат)» (1 697), 
бр. КОрак «ПрОбКа», [корка}, П. korek 
«Те.», ст. korka «пробкове дерево», ч. 
korek (рідк. kork) «пробка», слц. korok 
«те.», вл. kork «Пробкове дерево», болг. 
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корк «кора пробкавого дуба, пробка», 
схв. карк «пробка»;- запозичено 3 ні
мецької мови, можливо, через польське 
посередництво; нвн. Kork «пробка», снн. 
korck «пробкове дерево» (з 1419) пов'я
зані з гол. kurk «nробка; коркова маса», 
утвореним від icn. corcho «кора пробко
вого дуба; коркова маса, пробка» або 
alcorque «коркова підошва чи черевик; 
жіноче взуття з корковою підошвою», 
що є словами не зовсім ясного похо
дження; здебільшого тлумачаться як 
nохідні утворення від лат. quercus 
«nробковий дуб» ( < *perkl!u-s), що, як 
і споріднені двн. forha «сосна, Pinus L. », 
данг л. furh, дісл. fura «Тс. », пгерм. 
*forhu- та, можливо, лит. ст. perkйnas 
«божество грози, блискавка», прус. per
cunis «грім» і сл. Perunь «Перун», укр. 
перун «грім», продовжує іє. *perk~o-/ 
perk~u- «дуб»; пов'язуються також (SW 
ІІ 475; БЕР ІІ 639-640; Bern. І 570) 
з лат. cortex «кора» (форма alcorque 
через ар. магребі qurq), сnорідненим з 
псл. kora «те.», укр. кора.- Шелулько 
34; Фасмер ІІ 328; Горяев 158; Slawski ІІ 
484-486; Briickneь- 257; Holub- ,Lyer 
261; Machek ESJC 277; Schuster-Sewc 
627; Bern. І 569-570; Юuge-Mitzka 
395; Meyer- Liibke REW 520; Walde
Hofm. І 279, ІІ 402-403; Pokorny 938-
940.- Пор. кора, корок2, перун. 

кброк2 (заст.) «підбор, каблук», [кір
ка! «ТС. », КОрОЧОК «каблуЧОК», КОрКОвий 
«З підбором, на каблуках» (про взуття), 
[корковенький! «на каблучках» (про че
ревички), [накоркуватий! «з великими 
каблуками»; - р. !корки] «каблуки», 
розм. корочки «МОдне взуття», бр. (кор
кі} «підбори»; -вважається запозичен
ням з польської мови; п. korek «каблук; 
пробкава підкладка >) (з XVI ст.) тлума
читься як похідне утворення від korek 
«пробка; корок; пробкава маса» під 
впливом нім. Korkabsatz «пробковий під
бор», що складається а основ іменників 
Kork «пробка» і Absatz «підбор », пор. 
семантично і формально близьке нім. 
[Korke] «туфля;. жіночий черевик без 
закаблука» (звідки виводяться лит. ktJr
ka «Еаблук; туфля», kurke «туфля»), 
співвідносне також з нвн. Kork «проб
ка», англ. заст. cork «Підошва, сандалія» 



короку ля 

(з XIV ст.), етимологічно пов'язаними 
з ісп. alcorque <тробкова підошва або 
черевик; жіноче взуття з пробкавою 
підошвою».- Slawski ІІ 485; Karlowicz 
SWO 300; Bern. І 569-570; Fraenkel 
316.- Див. ще кброк1 • 

[корокуля] «Наріст на дереві» Ж, 
[корокулювсітийJ «гудзуватий» (про де
рево) Ж; - р. [каракуля! «криве дере
во», [карак!)лькаJ «сукувате, криве де
рево», [карак!)льчатьtй! «сукуватий», 
[корокольчатьtй! «ТОвстий і корчуватий» 
(про зуб), [корок6льчастьtй! «те.», п. 
[krakula] «криве поліно, що висила.llось 
салтисом для скликання зборів», каш. 
[krakulica (krokulica і і karkulica)] 
«кий, прут»; -очевидно, псл. * korkul
ja «кривизна дерева, місце розгалуження 
стовбура», похідне від * korkь «крок, 
розставлені ноги»; зіставляється також 
(Slawski ІІІ 54-55) з псл. *k"'!ёь 
«корч».- РР !983/1, 134-135; Козлова 
Зтимология 1982, 49.- Див. ще ка
раки;- Пор. каракуля2 • 

[королець] (орн.) «горихвістка, Phoe
nicurus Forst. (Motacilla phoenicшus; 
Ruticilla)» ВеБ;- р. Ікоролёк) «горо
бець з білою головою»; - похідне утво
рення від король; назва зумовлена тим, 
що у горихвістки звичайної (Ph. phoeni
curus L.) лоб виділяється своїм білим 
забарвленням подібно до королівської 
корони.- ПтицьІ СССР 453.- Див. ще 
король1.- Пор. корбль3 . 

[королИця] (бот.) «ромаtlІка лікар
ська, Matricaria chamomilla L. Ж; му
хомор Цезарів, Amanita caesarea », [ко
ролицє] «Жовтий неїстівний гриб» ВеБ, 
[королівка! «польова ромашка, білий 
ромен, Chrysanthemum leucanthemum» 
Ж. [королька) «Те.» Ж, [королЯн.ка! 
«Квасоля поліантона (турецька), Pha
seolus multifloris » Ж, королів (короле
вий) цвіт «квасоля вогняна-червона, 

Phaseo!us coccineus L. »; - п. [krбlik] 
«польова ромашка», ч. [kralica, kralik] 
«тс. »; - чеські назви ромашки тлума
чаться як «королева квітів» (Machek 
J m. rostl. 246); пор. нвн. Kaiserblume 
«ромашка», букв. «цісарська квітка»; 
можливо, що назви зумовлені коронопо
дібною формою квітки ромашки і кіль
ця навколо ніжки мухомора. 

корб.ль 

[королі] «шишечки на задніх ногах у 
коня, дуже чутливі до ударів» Я;- р. 
[королёк! «кров'яний мозоль», бр. [ка
ралі] «сустави задньої ноги»;- не зовсім 
ясне; виводиться (Козлова Зтимология 
1984, 93) з псл. *korlь, яке зіставляєть
ся з основою *k-ьrl- (* sk""rl-) з вихідним 
значенням «зігнутий, скорчений». 

король\ королева, королевенко, ко
ролевен Я, королевич, короленко, кoprr 
ленЯ, королйха, [королйця!, королівна, 
королівство, [королівщина] «дарована ко
ролем земля», королЯ «малий король», 
[кор6льство! «королівство», королів
ський, [кор6льський!, королювати;- р. 
король, бр. кароль, др. король, п. krбl, 
ч. kral, слц. kral', вл. kral (з ч.), нл. 
kral (з ч.), ст. krol, болг. м. крал, схв. 
краІЬ, слн. kralj; - псл. *korljь, що 
виникло на основі власного імені воло
даря франків Карла Великого, двн. 
Karl (768-814); виведення від псл. kori
ti «покоряти» (Rudnicki Prasl. 11 111-
112) або від rерм. *karlja «вільна лю
дина» (Stender-Petersen 203-213; Lo
rentz AfSIPh 27, 475; Torbjбrnsson LM 11 
32-33) непереконливі.- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 324; Фасмер-Трубачен ІІ 
333-334; Шахматов Очерк 152; Slawski 
ІІІ 153-157; Bri.ickner 269; Machek 
ESJC 289; Младенов 255; БЕР 11 712-
713; Bezlaj ESSJ ІІ 80; ЗССЯ 11, 82-89; 
Мартьшов Сл. -герм. взаимод. 68-71; 
Кiparsky GLG 240-243; Bern. І 372. 

[кор6ль2 ) (зоол.) «кріль», [королик, 
королйця!;- калька п. krбl «кріль; ко
роль», яке було також запозичене в ук

раїнську мову в звуковій формі кріль' 
(див.). 

[король3 ) (орн.) «волове очко, Trog1o
dytes troglodytes L. » ВеУг, [королик 
ВеУг, ВеНЗн, крілик ВеНЗн, кріль 
ВеНЗн, кролик ВеНЗн, мишій краль 
ВеНЗн, пташачий краль ВеНЗн] «Те.», 
корольок «Regulus Cuvier»; - кальки і 
заnозичення з російської, польської і 
словацької мов; р. королёк «Regulus 
Cuvier», п. [krбlik] «волове очко», слu. 
[kralik), як і вл. нл. [kralik] (з ч.) 
«те.», а також двн. kuningilїn «Те.; кня
зьок», у свою чергу, є кальками лат. 
regul us, гр. BacrtЛ.eu\; «ТС.; корольок, 
RegLІlus Cuvier»~ ця давня назва во-
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король 

лового очка пояснюється в легенді, за 
якою мала пташка була обрана uарем 

птахів, після того як вона виграла зма
гання, злетївши вище всіх птахів; при
водом до uієї легенди стало яскраве за· 
барвлення пір' я на гоJюві волового очка, 
яке, настовбурчившись, нагадує коро

ну.- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 211; 
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 324; Фасмер ІІ 
333; Slawski ІІІ 157-158; Briickпer 269; 
Юuge-Mitzka 878.- Див. ще ко
рбль1.- Пор. королець. 

[король4 ] «Віл найсвітлішої маGті»;
неясне. 

[коромзЯка] «НИзькороGлий, кривий 
ліс>> Ник, [карамзd, карамзdч, карам
зЯк, карамзtка! «Те.» тж, [карузлі, ка
рузлЯк, карузнЯк, карюзлЯк! «те.» Чер, 
[карамзати! ншзькорослиИ, кривий» 
Ник, [карамзовdті, карамзляковdті, 
карамзуковаті] «те.» тж, [ кремзат і] «су
куватий» тж;- р. [карЮзлик! (<низько
росла людина, тварина або рослина>>, 
[корЮзлик) «Те.>>, бр. [карузьлік) «ма
лорослий слабий чоловік)); - деетимо
логізовані похідні утворення від *ко
рюзлuй «низькорослий, невеликий» 
(пор. р. ·[корЮзльtй] «НеВеJШКИЙ», бр. 
карузльt «низькорослий, чахлий»), до 
якого зводиться й !заскорузлий! (див.). 

кор6мисло1 «жердина, на якій но
сять відра чи кошики; важіль у вагах та 
ін.»; - р. КОрОМЬІСЛО, бр. КарОМЬlСЄЛ, 
кар6мьtсла «Те.», ст. коро;иьtсл7> «терези 
(?)», п. koromyslo (з укр.), каш. [саr
шёsІё] (чол. р. мн.);- задовільної ети
мології не має; пов'язується з кдрма, 
кормИга «ярмо» (Трубачев Зтимология 
1972, 35-41; Петлева Зтимология 1974, 
29-30; Briickner 257; Slawski ІІ 491 ); 
виводиться також з гр. xpt:.ftCIO't'iІP «rак 

для казана» (MikJ. EW 171; Ljapuпov 
AfSIPh 9, 316), з рум. curшezi~ (присл.) 
<<nоперек» (Karlo,vicz SWO .300), з р. 
[коломьlкать! «вештатися» (КЗСРЯ 213), 
l!іставлялося з дат. шв. karm ((рамка» 
(Matzenauer LF 8, 202); очевидно, пер
вісним було значення ((терези>>.- Шан
ский ЗСР Я І І 8, 324-325; Фасмер І І 
334; Филии Образ яз. 285; Преобр. І 
359; Hinze ZfSI 17, 19-21; Bern. І 574. 

коромисло2 (ент.) «Aeschna F.», [коро
мuслuця) «бабка, Libellula L. >> Ж; -
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р. коромьtсло «Aeschna », lкоро.мьlс! «баб
ка», [кор6.мь"tсел, коромь"tсuк, коро.мЬtсла, 
коромЬtслuще] «тс. »; - очевидно, ре
зультат перенесення назви коромисло 

з важеля терезів; перенесення зумовлене 
своєрідннм похитуванням видавженого 
тіла бабок, подібним до погойдування 
коромисла терезів, або, можливо, тим, 
що бабка може непорушно повненути в 
повітрі, як Еоромисло терезів; пор. назву 
бабки в інших слов'янських мовах: п. 
\.\'aika (букв. «терези»), ч. слц. vazka 
«Те.» (з п.), яка вважається калькою 
лат. libellula «бабка», пов'язаного з 
libella «ватерпас, терези».- Грот ФР І 
439; Briickner 599; Machek ESJC 674.
Див. ще коромисло1 • 

коромоли (заст.) «змови; підбурІО
вальні думки», [короА-t6луватu! «учиня
ти змову»; - др. коромала ((бунт; змо

ва; крамола»; - очевидно, книжний 
повноголосний варіант більш звичайної 
неповноголосної (церковнослов' я не ької) 
форми крамола «Те.» (болг. крамолrі 
«галас, сварка; хвилювання, бунт»), 
що, як і ч. ст. krarпol «суперечка, спір», 
схв. ст. kramola «бунт, смута·, заколот>>, 
слн. заст. kramola «заколот», походить 
від двн. karmala «те.», спорідненого з 
днн. karm «скарга, нарікання», дангл. 
cyrm (cearm) <(галао.- Фасмер ІІ 365-
366; ЗССЯ 11, 89: Bern. І 573.- Пор. 
крамола. 

[коромшівий] «трухлявий, гнилий; 
порохнявий, nорожнистий» (про дерево) 
ВеУг;- болг. [коруп (коР!Jб)! «порож
нисте дерево>>, коруба (<дупло; [внутріш
ня частина гнилого дерева; суха кора де

рева; шЕаралу па]», кoprjбecm «дупли
стий, порожнистий », ех в. кдруба «ЖО
лоб; вулик; кора дерева»; - кон кр ет

ний характер зв'язку нівденнослов'ян
ських форм з укр. [коромтівий! зали
шається неясним; південнослов'янські 
форми (без врахування даного україн
ського відповідника) пов'язуються з псл. 
kora «кора», skora «шкура», а також з 
укр. [закорублuй], [карrjба] «СЕрИНя для 
11еревезень >>, [карубчити] «видовбува
ТИ>>.- БЕР ІІ 647-648; Skok ІІ 151.
Див. ще кора, шкІра.- Пор. закоруб
лий. 



корона 

корона, коронацtя, коронка, [коро
н6вка] «вінець для вінчання подружжя>>, 
[коР!]на] «корона», коронарний (анат.), 
коронаційний, коронний, коронувати, 
ст. коруна (1388), корона (1434);- р. 
болг. корона, бр. кар6на, др. коруна 
«корона», п. korona, ст. і діал. koruna 
«то.», ч. слц. koruna, вл. korona «(соняч
на) корона», м. кр уна, корона, ех в. кру
на, слн. krбna «'корона>>, korбna «соняч
на корона>>; - запозичено через поль

ське посередниитво в давньоруську мову 

з латинської; лат. corona «вінок, вінець, 
гірлянда» походить від rp. xopffivYJ 
«кільце; загнутий кінеuь лука; ручка 
дверей; (первісно) ворона», споріднено
го з лат. cornix «ворона>>, corvus, сірл. 
cru «Те.», псл. krukь, укр. кpyк.
Richhardt 67; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 325; 
Фасмер ІІ 334; Преобр. І 360; Slawski ІІ 
492-494; Machek ESJC 278-279; БЕР ІІ 
664; Walde - Hofm. І 275, 277; Frisk І 
927-928.- Див. ще крук1.- Пор. 
крона. 

короn (іхт.) «Cyprinus carpio L. >>, 
[короп,; ль Ж, коропень Преобр.) «те.>>, 
[коропчата] «дрібні коропи>> 3тимоло
гия 1976, коропчук <<Невеликий короп», 
короп' Ячиu Я; - р. [короп, коропчd
та!, бр. [корап], др. короп'О, ч. ст. krap, 
слц. [krap], болг. м. крап, схв. крііп, слн. 
krap; - псл. *kогр'Ь; -запозичення з 
германських мов, звідки походить і 
пізнішнй варіант назви коропа укр. діал. 
р. бр. карп, п. ч. karp, слн. karp; двн. 
karpfo ( < *karppo) походить з якоїсь 
мови, що була поширена в оершій по
ловині І тис. н. е. на альпійській тери
торії; пов'язання з псл. * korpav'Ь «шор
сткий, шершавий» (Bern. І 575) або з 
іє. *(s)ker- «крутити, гнути» (Leder 116) 
позбавлене підстав.- Коломиец Про
нсх. назв. рьтб 121; Фасмер ІІ 334-335; 
Филин Образ. яз. 116; Шахматов Очерк 
153; Преобр. І 300; Slawski ІІ 81-82~ 
Machek ESJC 240; БЕР ІІ 715-716; 
Skok ІІ 179; Bezlaj ESSJ ІІ 81; 3ССЯ 11, 
90-93; Moszynski LP 19, 7-8.- Пор. 
карл. 

[корошівий] «шерехатий, бородав
частий» Г, ВеБ, [коропdтийJ «те.», 
[коропавиця] ((жаба», kороп/zвrи. коро
nатниця, коропа, карапавка Г, Ж, ка-

короста 

рапан ВеУг, карапdня, карапатиця, 
ВеУг] «Те.»; - р. короп6вка «жаба, ро
пуха», бр. курtіпа «те.», п. chropawy 
«нерівний, шорсткий», skropawy «те. >> 1 

болг. храпав «вибоїстий», грапав «шор
сткий, шерехатий», ехв. храпав «шере
хатий», слн. [krapavica) «ропуха»; -
П@Л. *korpav'Ь «шерехатий, бородавча
стий»;- споріднене в лит. karpa «боро
давка», лта. karpa «ТG.; мозоль», можли
во, також з двн. scorf (нвн. S4.:horf) 
«струп>>.- Фасмер ІІ 335: Slawski І 
81-82; Machek ESJC 204-205; Безлай 
ВЯ 1967/4, 53; Bezlaj Eseji 137, ESSJ ІІ 
81-82; 3ССЯ 11, 90; Веrп. І 57 4-5 75; 
Fraenkel 222.- Пор. ропуха. 

[корошідитися] «нудьгувати; непоко
їтися» Ж; - очевидно, результат видо
зміни форми канопадитися «те.», похід
ної від етимологічно неясного [кон6па1 
«неспокійне поводження, неспокій» 
(див.). 

[кброст] «коріння і под. на полі», 
[коростуватий] (у сполученні [к-tne по
ле] ((поле, на якому багато всякого ко
ріння»); - очевидно, результат конта
мінації слів корінь (коріння). і хворост 
«ХМИЗ» (дИВ.). 

корбста, [короставка) «хвора коро
стою; ропуха>>, [коростій] «хворий ко
ростою>>, короставий, коростЯвий Г, Ж1 
коростяний, [коростuтися] «коростяві
ти>>, кор6стявіти; - р. короста, бр. 
кар6ста, др. короста, п. krosta, ч. ст. 
krasta, chrasta. слц. chrasta, [krasty J, 
полаб. chorstvoi «парші>>, болг. м. кра
ста, схв. крііста «короста», красте 
«віспа>>, слн. krasta «струn», стсл. крІ.\
стІ.\;- псл. *korsta «короста, струп»: -
споріднене з лит. karsti (karsiil) «чеса

ти, розчісувати», лтс. k~rst (karsu, k~r
su) «Те.>>, лат. carro «дряпаю, чешу (вов
ну)>>, дінд. ka~ati «шкрябає, дряпає», 
kustham «проказа», нвн. harsch «шере
хуватий, жорсткий>>; ....,-- і є. * kers- /kors-, 
варіант кореня *kes- «чесати, рубати>>, 
ускладненого інфіксом -r-; припускає
ться також (ЗССЯ 11, 93-95) мож.1и
вість зв'язку з псл. kora «кора»; тлума
чення псл. *korsta як інфільтрату з 
кельтських мов (Мартьrнов Язьш 42-43) 
непереконливе.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
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327; Фасмер ІІ 335; Меркулова 3тимоло
гия 1970, 184-186; Преобр. І 360; 
Slawski ІІІ 140-142; Briickner 270; 
Machek ESJC 205; БЕР ll 719; Skok ІІ 
181; Bezlaj ESSJ ІІ 82-83; Fortunatov 
ВВ 6, 219; Bern. І 575; Trautmann 118-
119; Walde-Hofm. І 173; Mayrhofer 
І 246.- Див. ще коса\ чесати. 

Ікоростан] (бот.) «первоцвіт весня
ний Primula veris L. »,- неясне. 

[коростіль] (орн.) «деркач, Crex pra
tensis L. )>, (хорустіль] «пастушок водя
ний, Rallus aquaticus>>, [хоростіль] 
«те.»;- р. коростель «деркач», п. [chr6s
ciel], ч. chfastal, lchfistel, kfistel], слц. 
chriastel «те.», схв. krastelj «перепели
ця», слн. lkrastir]; - псл. *kоrstеІjь;
очевидно, звуконаслідувальне утворен
ня, що передає крик деркача; менш 

переконливе припущення (Machek ESJC 
207) про зв'язок з лит. kar kti «кудкуда
кати, каркати».- Шанский 3СРЯ ІІ 
8, 327; Фасмер ІІ 335; Булаховський 
ВибJ?_. пр. ІІІ 263; Преобр. І 360; Machek 
ESJC 207; Skok ІІ 181; Bezlaj ESSJ ІІ 
83; 3ССЯ ll, 96-97; Mikl. EW 132. 

[коротеча] «раптова смертЬ»;- зі
ставляєт·ься з кор6ткий, [коротка го
дина] «рання, раптова смерть».- Жел. І 
368; Грінч. ІІ 288.- Див. ще короткий. 

короткий, короткуватий, [корот] 
(ент.) «КОроткокрил, Necydalis L.» Ж, 
коротай «низького росту чоловік», ко
ротун «те.», коротуха «низьІюго росту 
жінка», [коротЮха] «те.», коротати 
(у сnолученнях к. час «заповнювати 
якоюсь-діяльністю, щоб не було нудно», 
к. вік, к. життя «жити в журбі»), !ка
ратати] «ТС.», коротйти «у корочувати », 
коротшати, [п6короткий], «короткува
тий», [п6короткуватий], [прокаратати] 
Нед, скоротлИвий «який може скорочу
ватися», скоротюlй «який можна скоро
тити », скорбчений, скор6чувальний, ско
рочення; - р. короткий, бр. кар6ткі, 
п. вл. kr6tki, ч. kratky, слц. kratky, 
нл. krotki, бо:Лг. крат'Ок, м. краток, 
схв. кратак, кратак, слн. kratek;
пcл. *kortьkь(jь), пов'язане чергуван
ням голосних з *ёьrtQ «ріжу»; - спорід
нене з лат. curtus «укорочений, сnотво
рений», ірл. cert «малий», лит. kartus 
«гіркий», kii'sti (kertu} «рубати», .g.iн.!J.. 
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kа!йЬ «Гострий, кусючий», ka!ukab 
«те.»; іє. *(s)kert-/(s)kort-/(s)krt- «ру
бати, різати».- Шанский 3СРЯ 11 8, 
327-328; Фасмер 11 336; Преобр. l 
360; Slawski 11 159-160; Machek ESJC 
290; БЕР ІІ 723-724; Skok ІІ 182-183; 
Bezlaj ESSJ ІІ 83-84; 3ССЯ 11, 101-
104; Bern. І 574; Trautmann 131; То
поров ІІІ 236-237; Pokorny 941-942.
Пор. крат, ущерть, черта. 

[коротнsІ] «метушня» Ж, [коротлu
вий] «метушливий, жвавий» Ж; - не
ясне; можливо, результат гіперистичної 
видезміни звукової форми [крутнЯ 
(крутливий)], пов'язаної з крутuти(ся), 
але хибно сnрийнятої як полонізм, по
в'язаний з п. kr6tki «короткий». 

[корошати] «каструвати»; - псл. 
*korsjati, пов'язане з *korsta «короста; 
струп»; -споріднене з лит. kai'sti «че-

сати», лтс. k~rst «те.», хет. kars- «відрі
зати, обрубувати», тох. А kiiп:;t- «відрі
зати, руйнувати», тох. В kiirst- «Те.»; 
іє. *kers- (IІ*skers-) «відрізати».- Po
korny 945.- Див. ще короста.- Пор. 
хороша ти. 

[корпати] «колупати, копирсати» Г, 
ж. карпатися «порпатися», корпіти 
(з р.), [корпак] «копач» Ж, [корпанuна] 
«з трудом добуте майно» Ж, [корпач] 
«той, хто викорчовуе» Ж. (корпачка] 
(зб.) «викорчуване дерево» Ж, [роз
карпати] «роздобути (з трудом)» Нед, 
[розкорп6лити] «Те.» Нед, [ск6рпати] 
«nризбирати, наскладати» Нед, [ук6р
пати] «те.» Нед, [укорпн(Jти] «уколуп
нути»; - р. [корпать] «повільно пра
цювати, длубатися; колупати, латати 
одяг», корпеть «корп іти, длубатися», 
бр. к6рпаць (карпаць) «копирсати, колу
пати; примітивно шити», карпець «кор
піти», п. karpac «лагодити, латати, шити 
(взуття)», ч. [karpat') «лагодити, ла
тати», ст. krpati «шити» (про шевця), 
слц. ktpat' «лататц, шити взуття», схв. 
крпати «лагодити, латати», крпити, 
СЛН. kfpati «ТС. », СТСЛ. ИСКj)"hІМТИ «За
ШИТИ, залатати»;- псл. *kь.rpati «ла
тати, примітивно шити», похідне від 
*kьrpa «Латка» (пор. болг. к'Ьрпа «хусти
на, рушник», схв. крпа «ганчірка, кла
поть, латка», слн. krpa «тG.»};- спорід-



корписати 

нене з лит. karpa «відрізаний шматок 
тканини», karpyti «стригти, різати», kur
pe «черевик», kufpti «кор піти», лта. 
karpit «рити, викопувати»; і є. * kеrр
«різати, краяти, Бідокремлювати ».
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 328; Фасмер ІІ 
337; Саболевский РФВ 1916/3, 94; Staw
ski JJ 83-84; Machek ESJC 296; Младе
нов 266; Skok ІІ 210-211; Bezlaj ESSJ 
ІІ 101; Топоров IV 331; Trautmann 146; 
Frisk І 786. 

lкорписати] «копирєати», lкорпеса~ 
ти] «Те.» Ж; - очевидно, результат 
контамінаuії основ копирсати «колупа
ти» і [карпати] «ТG..» (див.). 

корпіти -див. кортіти. 
корпія «Висмикані з старого полотна 

нитки, що вживаються замість марлі 
чи вати», Ікорпuннє] «те.» Ж; - р. болг. 
к6рпия; - очевидно, через російське по
середниuтво запозичено з німеuької або 
голландської мови; нвн. ст. Carpie, 
Carpey, гол. karpie походятц від іт. car
pia або від фр. charpie «тс. »,що зводять
ся до нар.-лат. *carpire «рвати, щипати», 
лат. carpo «зриваю, щиnаю».-lіlанский 
ЗСР Я ІІ 8, 328-329; Фасмер ІІ 337; 
БЕР ІІ 645; Matzenauer 216; Gamill
scheg 215 . ...:.__ Див. ще Карпо, череп, чер
шіти. 

[корповушка] (ент.) «ЩІ-шавка, For
ficula L.» Я, [корпоушкаl «тс.»Пі;
складне утворення з основ дієслова [кор
пати] «колупати, копирсати>> та імен
ника вухо; назва мотивується давнім по
вір'ям, нібито щипавка може залізти до 
вуха і пошкодити барабанну перетинку; 
пор. р. уховертка «щипавка>\. - Brehm 
І 196.- Див. ще вухо, корпати. 

корпорація «замкнена група осіб, 
об'єднана певними інтересами>>, кор
поратйвний;- р. бо.'Іг. корпорация, бр. 
карпарdцьtя, п. korporacja, ч. korporace, 
слu. korporacia, вл. korporacija, м. схв. 
корпоріщиjа, сшІ. korporacija; - запо
зичення з західноєвропейських мов; н. 
Korporatiбn, фр. англ. corporation по
ходять від елат. corporatio «Тілесність; 
sв'язок; поєднання частин», пов'язаного 
з лат. corporare «робити тілесним; вті
лювати>>, corpus (corporis) «тіло, речо
вина; суспільна організація».- СІС 365; 
Шанский ЗСРЯ І І 8, 329-330; Slawski 

корсар 

11 497; Kopalinski 531-532; Holub
Lyer 262; БЕР 11 645; ODEE 217.
Див. ще корпус. 

корпус «Тулуб; КісТЯК; ОДНа З ДВОХ 
чи кількох об'єднаних будівель; вій
ськове з'єднання; ~укуnність осіб одного 
фаху>>;- р. бр. болг. м. корпус, п. ч. 
слц. korpus, вл. korps (військ.), схв. 
корпус, слн. kбrpus;- запозичення з 
латинської мови; лат. corpus «тіло; 
організація>> споріднене з дінд. kfp 
«форма, краса», ав. kdrdfS «форма, ті
ло», двн. (h)ref «Тіло, черево, утроба 
матері>>, данг л. hrif «те.».- СІС 365; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 330-331; Фасмер 
ІІ 337; Hiittl- Worth 15; Slawski ІІ 498; 
Holub- Lyer 262; БЕР ІІ 645; Walde
Hofш. І 227-228.- Пор. корпорація, 
корсаж. 

[к6рса] «полоз саней», lкорс] «Вигин 
полоза>> Ж, [к6рсника] «місце в санях, 
де вставляється дишель>> Ж, [накорсник] 
«зв'язка для коре» Ж, [скорс] «загнутий 
кінець полоза; відрубок для виготовлен
ня люльки>>, [скорсина] «частина дерева 
для виготовлення полоза», [ск6рця] «за
гнутий кінеuь полоза>> ЛБ VI; - п. 
[korsa] «вигин полоза», [korza, kors, 
korso]· «ТС.» (з укр.);- очевидно, псл. 
*k'Ьrsa < іє. *krк-, k'Ьrza < іє. *krQ:-, 
віддалено споріднене з р. корежить «ВИ
гинати, коробити », укр. корчі.- Sla\vski 
ІІ 498-499.- Пор. кореи, корх, корчі. 

корсаж «верхня частина сукні, твер
дий пояс спідниuі або шт а ні в», корс6.ж
ниця «кравчиня, що шиє корсажі»; -
р. болг. корсаж, бр. карсаж; - через 
російське посередництво запозичено з 
французької мови; фр. corsage «стан; 
корсаж, ліф» пов'язане з corps «тіло», 
що походить від лат. corpus «ТС. ».
СІС .'365; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 336; 
Фасмер ІІ 337; БЕР ІІ 645; Dauzat 
209.- Див. ще корпус.- Пор. корсет. 

корсар (заст.) «пірат>>, корс6.рство;
р. болг. корсар, бр. карс6.р, п. korsarz, 
ч. слn. слн. korzar, схв. корсар; - запо
зичено з італійської мови, очевидно, 
через російське, ПО.!fьське і німецьке (н. 
Korsar) посередниnтво; іт. corsaro «кор
сар>> походить від елат. cursarius (corsa
rius) «морський розбійник, пірат», по-



корсатка 

в'язаного з лат. cursus «біг; переправа 
через воду, судноплавство».- СІС 365; 
Richhardt 9, 67; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
336; Hiittl- Worth 18; Slawski ІІ 499; 
Holub - Lyer 263; БЕР ІІ 645; Mestica 
397.- Див. ще курс. 

[корсаткаl (бот.) (у сполученні Ік. 
гірська] «нечуйвітер оранжевий, Hiera
cium aurantiacum L.); - ч. [kfes] «не
чуйвітер волосистий, Н. piloselia L. »;
неясне,- Machek J m. rostl. 232. 

корсет «широкий пояс під сукнею; 
твердий бандаж; жіноча безрукавка», 

керсет, [карсет] «тс. », корсетИна, кер
сетИна, корсетка «жіноча безрукавка», 
керсетка, [карсетка] «те.», корсетник 
«кравець, який шиє корсети, корсетки», 

керсетник «Те. », корсетниця, керсетни
ця, [гарсет] «корсет»; - р. болг. кор
сет, бр. гарсат, п. gorset, ч. korset; -
запозичено з французької мови через 
російське і (з початковим г) через поль
ське посередництво; фр. corset «корсет» 
є зменшувальним утворенням від corps 
«Тіло», що походить від лат. corpus 
«те.»; пор. нвн. Leibchen «корсет», змен
шувальне утворення від Leib «тіло».
СІС 365; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 336; 
Фасмер ІІ 338; Slawski І 321; Б ЕР ІІ 
646; Dauzat 209.- Див. ще корпус.
Пор. корсаж, лейбик. 

[кореи] «викорчувані смуги землі» 
Ж; - не зовсім ясне; можливо, спорід
нене з п. [karslak] «низьке, сукувате, 
покривлене дерево», ч. [krs] «карликове 
дерево», слн. lkrs] «кущ», разом з якими 
зіставЛяється (Buga RR ІІ 234, ІІІ 251) 
злит. Kursas «Курляндія» (як первісним 
«викорчувана земля, цілина»); у такому 
разі, через псл. *k.".rs-ь І k."rsь може 
бути зведене до іє. *kг-к-, паралельного 
ЇЄ. *kr-k-, Від ЯКОГО ПОХОДИТЬ ПСЛ. 
* k".rcь <{корч».- Пор. к6рса, корч. 

[корсоногий] «кривоногий» МСБГ;
складне слово, утворене, очевидно, з 

основ іменників [к6рса] «загнутий nолоз 
саней» ([коре] «вигин по.поза») і нога; 
менш обгрунтоване зіставлення з р. 
[курсtівьtй] «кривоногий» (Петлева 3ти
мология 1982, 34-35).- Див. ще корса, 
нога. 

корт- див. корд1 . 
кортати- ,ІJ,ИВ. картати. 

коружитися 

lкорпітися] «поратися, мордуватися 
(иад роботою)» Ж. [скортати] «з тру
дом добути, зібрати» Нед;- очевидно, 
споріднене з р. карточки, гр. xupт6t;; 
«кривий», лат. curvus <<Тс. » (Фасмер ІІ 
339; Веrп. І 671); зазнало вторинного 
зближення З карnатися «ПОрПаТИСЯ». 

кортеж;- р. болг. кортеж, бр. кар
тЗж, слц. cortege, м. кортеж, схв. kor
tez;- запозичення з французької мови; 
фр. cortege nоходить від іт. corteggio 
«кортеж, свита», пов'язаного з corteggia
re «услуговувати, залицятися», похід
ним від corte «двір, палац», яке зво
диться до лат. chors {chortis) < cohors 
«огороджене v.ісце, двір; когорта, сви
та».- СІС 365; Шанский ІІ 8, 336-337; 
БЕР ІІ 646; Dauzat 209; М.estica 398.
Див. ще когорта. 

КОрТИК «ХОЛОДНа зброя офіцерів фло
ту»;- бр. к6рцt:к, болг. кортик;- за
позичення з російської мови; р. кортик 
«Те.» загальноприйнятої етимології не 
має; виводиться від іт. coltello (!corte\
lo]) «ніж» (Bern. І 569) або, разом з корд 
«короткий меч», від перс. kard «ніж» 
(Mikl. EW 132; ТЕ! Nachtr. 2, !55; 
Преобр. І 362; Matzenauer 216; Один
цов 3тимология \970, 103); найближче 
до голл. korte (sabel) «коротка шабля».
СІС2 458; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 327; 
Фасмер - Трубачев ІІ 339; Попов Ист. 
лекс. Зб; БЕР ІІ 647. 

кортіти «хотітися, тягти до чогось>>, 
[кортЯчка] «нетерпіння; сильне бажан
ня>>, [кортЯчий] «лакомий, смачний, ба
жаний» МСБГ, [к6ртно] «нудно>> Чо
пей; - р. [кортеть] «кортіти; бш1іти; 
відчувати біль», бр. карцець «кортіти; 
турбувати, хвилювати, непокоїти», п. 
korcic «непокоїти, мучити»; - не зо
всім ясне; зіставляється, як і картати, 
з болг. к"ьртя «дряпаю, r<олупаю», 
схв. кртити ((Мучити>> (Фасмер ІІ 3.39); 
ототожнюється також з вл. korciC «ви
довбувати як корито>>, kortkowac «те.» 
і пов'язується з· псл. *kor-ьto: koryto 
«Корито>> (Slav;ski ІІ 477-478).- Пор. 
картати, корИто. 

коругва, коругов - див. короrбв. 
[кор ужитися І «жолобитися, переко

шуватися >> Ж. .[ скоружитися 1 «Помор
щитися і затвердіти>> Не»,; - р. [корЮ· 



корунд 

жить] «гнути, викривляти; корчити», 
корёжить «жолобити; корчити; коро
бити>>; - не зовсім ясне; можливо, як і 
к6ptti, корчитися, споріднене з дінд. 
krйficati «кривиться, згинається».
Пор. кбрчі. 

корунд «твердий мінерал, різновида
ми якого є рубін, топаз, сапфір»;- р. 
болг. корунд, бр. карrjнд, п. ч. сJщ. ko
rund, схв. кдрунд, сшІ. korйnd;- запо
зичення з німеuької мови; н. Korйnd 
походить від англ. corundum, яке зво
диться до там. kurundam, що веде свій 
початок від дінд. kuruviпda- «рубін», 
етимологічно неясного.- СІС 366; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 337; Kopalinski 532; 
Holub - Lyer 263; Юеіn 357; Mayrho
fer І 236. 

корупція «підкупність урядовuів»;
р. коррупция, бр. карупцьtЯ, п. korupcja, 
ч. korupce, слu. korupcia, вл. korumpo
wac «ПідкуплюваПІ», бОЛГ. кор!}nция, 
м. корупциjа, схв. кopijnцuja, сшІ. ko
rйpcija; - запозичення з західноєвро
пейських мов; н. Korrupti6n «розклад; 
підкуп; корупuія», фр. англ. corrup
tion «Те.» походять від лат. corruptio 
«підкуп; занепад; корупuія; розклад», 
пов'язаного з дієсловом corrumpo «псую, 
пошкоджую, розладную; зваблюю, роз
бещую», утвореним з префікса co(n)
(cor-) «З-» і дієслова rumpo (rumpere) 
«розбиваю, ламаю, руйную».- СІС 366; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 335; Kopalinski 
532; Holub - Lyer 263; БЕР ІІ 649; 
Dauzat 209; ODEE 218.- Див. ще бан
крут, коаліція. 

кбручка (бот.) «Epipactis Adans. », 
[куручка] «коручка широколиста, Е. Ia
tifolia All. » Mak; -близьке доп. krusz
czvk, від якого походять також ч. слц. 
kr~us.tik «те.»; - етимологічно нeяcнe.
Slawski ІІІ 182; Machek Jm. rostl. 
296.- Пор. кукуручка. 

корх «міра довжини в долоню або 
в чотири пальuі; [пучка землі; грудка 
ЖІ», кірх «Те.», [корхнЯвийІ «лівша» Ж. 
[коршнЯвий] пс. >> Ж, ст. корх'О «кулак; 
міра в кулак; жменя (?)»(XVIII ст.);
р. (корх] «ширина долоні як міра», 
[корг] «ТС.», бр. корх «Те.; кулак», др. 
кр'Ьшня (корьшьня, К'Орииня) «ку лак», 
п. karszniawy «лівurа» (з ч. ст.), ч. ст. 

корч 

krchy «лівий» (тільки про руку), krsna
vy «лівша», слu. krchna «ліва рука», 
вл. korch «Те.»; - псл. *k'!х-ь «лівий 
(про руку), слгбий, скривлений; стисну
тий»; - очевидно, походить від і є. 
*(s)ker-(s)- «худий, хирявий», до якого 
зводиться також ч. [krsati] «худнути», 
схв. кfJІLuьав «відсталий у рості», псл. 
*k"[citi «КОрЧИТИ», kriV'Ь «КрИВИЙ», СНН. 
schra ( < *skreha-) <<сухий, худий» та 
ін.; менш переконливе зіставлення з 
дтюрк. огузо-кипч. qarys (> булг. *ку
раш) «n'ядь»(ДобродомовМовозн. 1973/ 
5, 67-70), з лтс. karset «хльоскати, 
бити» (Matzenauer LF 9, 23), з лит. sker
sas «упоперек» (Ильинский ИОРЯС 20/3, 
98).- Винник 16; Фасмер ІІ 340; Рома
нова 110; Вайан Рус. и сл. язьІкозн. 
55-56; Slawski ІІ 87; Briickner 221; 
Schuster-Sewc 624-625; Bern. І 667.
Пор. корса, кбрчі. 

[корцюбатий] ~кривоногий, коротко
ногий» Я; -афективне утворення, оче
видно, пов'язане з коцЮрбитися (див.). 

корч «затонуле в воді дерево; никор
чуване дерево або пень; кущ», Ікирч] 
«те.» Л, [корчаг6винаJ «коренасте дерево 
з кількома кривими стовбурами» Я, 
[корчак] «криве гілля дерева Я; пеньок 
К:ур », корча.ка (згруб.) «корч», [корча
мака] «сучкуватий обрубок дерева» я. 
[к6рчаньІ «покривлені дерева» Я, кор
чівка «місце, де викорчувано ліс», [кор
чомахаІ «Товста крива палиuя», корчу
валка (тех.), корчувальник «машина для 
корчування», корчувач «Те.», [корчун] 
«місце, де викорчувано ліс» Я, !корчу
нок! «ТС.» ВеБ, [корч!fха] «сорт цибулі» 
Мо, [корчакуватий] «пенькуватий» Я. 
корчастий, [корчатий] «корчастий» ВеБ, 
!корчйстий] «те.», [корчолуватий] «ря
бий» (про людину) Ва, [корчомакува
тuй] «покручений, покривлений » Я, 
корчувальний (тех.), корчуватий, корчу"fі 
вати, [закорчавіmи) «ПО КрИВИТИСЯ»; -
р. !корч] <<Пень; корінь», !корчьІ «викор
чувані пні», бр. корч <<Пень; кущ», n. 
karcz «пень», ч. ст. krё «пень, колода», 
слц. kfc «сук», вл. ст. korё «розкорчова
на ділянка», м. крчи «корчує», схв. 
крчевина «розкорчоване місце», елн. kfc 
«те.»;- псл. * k"1'сь < *k"1'-k-jo;
очевидно, пов'язане з kor~ (korene), 
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корчага 

укр. корінь; менш вірогідні зближення з 
пм. *k"1"kь (п. kark) «карк» (BruGkпer 
220), з rp. xєfpw «<Прижу» (Младенов 
РФВ 71, 456), з дінд. kurca- «пучок, в'яз
ка» (Maahek ESJC 260, 291).- Фасмер 
ІІ 340; Slawski ІІ 72-73; Skok ІІ 186; 
Bezlaj ESSJ ІІ 85-86.- Пор. корінь1 . 

корчага «rлиняна пооудина з вузь

кою шийкою», [trорчаг BeYr, корчова 
ЖІ «те.»; -·р. [корчага] «велика г линя
на посудина», бр. [карчага] «солом'яна 
пооудина для зерна», др. корчага 

(корчаго) «глиняна пооудина, rле"Іик, 
дзбан», слц. krёah «Рлечик, кухоль», 
болг. [корчdг] «глечик», схв. крчііг «rле
чик, ківш», стсл. кр-..чdrь «глечик»; -
псл. * k"1"caga, * k"1"cagn; - очевидно, 
суфіксальне утворення (з -jag-) від 
* k"rkn «шия» на позначення посудини 
в шийкою; менш переконливі зближення 
в цсл. к-..рчии «Іюваль» (BrtiGkner 266), 
в р. [корча] «затонулі стовбури дерев, 
пні, корчі» (Мокиенко ЗИРЯ VII 147-
155), а також з тур. kor<;ak «міх, бур
дюк» (Bern. І 665; Дзендзелівський Доп. 
УждУ· ІІІ 34-35; МенгеG 189).- Вин
ник 111-112; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
338; Фасмер- Трубачев Il 341; Львов 
Лексика ПВЛ 90-91.- Див. ще кор
коші.- Пор. карк, коршов. 

корчі «хворобливе скорочення м'я
вів, спазми», корч, [корчій] С<Тс. », [кор
чака] «горбань» Я, [корчевниця] «нерво
ва хвороба» Ж, [корttійно] «конвульсив
но» Я, корчити, (корчавиmьJ «КОрЧИТИ» 
До; - р. корчи «корчі», бр. курч, п. 
kurGz, ч. [krc], елц. ktc, болг. г·ьрч, 
м. грч, єхв. грч, [krc], слн. ktc, цсл. 
с-..кр-..чити «Gкорчити»;- пал. *k"rсь;
сшоріднене з гр. xuptt6<;; «зігнутий», 
лат. aurvus «ТG. »; іе. * (s) ker- «крутити, 
обертати, зРинати»; менш певне збли
ження з дінд. kruficati «згинається, кри
виться», діал. hryggr «хребет» (Фас
мер ІІ 341; Machek ESJC 299) або з п. 
karaz, укр. корч (Brйakner 220).- Шан
єкий ЗСРЯ ІІ 8, 339; Slawski ІІІ 393-
394, 396-397; Skok І 611-612; Bezlaj 
ESSJ 11 85.~ Пор. карк. 

КОрЧів, КОрчуля - ДИВ. коршов. 
корчма, [корчемство] «корчемні ви

хватки» Ж, корчмар, корчмування, кор
ч6м.ка «корчма», [к6ршма, trоршмйця, 
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коршак 

коршомкаJ «та.», корчемний, [корчма
рити] Ж. ст. корочма «корчма» (1359), 
КQрчма «хмільний напій» (1487); - р. 
корчма: ст. корочл.zа «міцний напій», бр. 
карчма «корчма», п. karczma, ч. слц. 
krcma, вл. korcma, нл. kjarcma, болr. 
кр"ьчма, м. крчма, схв. крчма, слн. 
ktcma «TG.», цсл. кр-ь.ч~м" «міцний на
пій», стсл. кр-ь.ч~Ін(н)ІtЦd «корчма»;
псл. *k"rcьma; -остаточно не з'ясова
не; зближувалося з tropч(yвamu) як «дім 
на розкорчованій землі» (Потебня РФВ 
5, 143-145; Jagic AfSIPh 7, 484-485), 
з болг. к'ьркам «шумно їм, п'ю» (Младе
нов 259), з корчага (Mikl. EW 152; 
Brtickner 220), з хет. kurk- «зберігати» 
як «місце збереження» (Machek ESJC 
291); ще менш переконливе пов'язання 
(Seti:Шi JSFOu ·43, 74-75) з фінно-уг. 

* kort'~i'mu І *kort'~ma (фін. korsua 
«корчма»); останнім часом підтримано 
давнє, всіма заперечуване виведення 
(Muchlinski 57) від ар. Ь.arg «видатки, 
витрати» (Рачєва ZfSI 1979/1, 109-
110).- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 339-.340; 
Фасмер ІІ 342; Преобр. І 363-364; 
Schuster-Se wa 623-624; Skok · 11 187; 
Bezlaj ESSJ ІІ 86; Bern. І 666. 

[корчовка] «аамогон» Л;- резуль
тат видазміни деетимолоrізованої фор ми 
[ trорч6мка] «корчма; (ат.) хмільний на
пій».- Див. ще корчма. 

[корчуга] (здебільшого у мн.) «ко
роткі сани з товстими й високими поло
зами дJlЯ перевезення зрубаних дерев»;
п. korczuha «TG.» (з укр.);- неясне. 

коршак (орн.) «шуліка, Milvus La
cep.», [корш Дейн, тсоршун ЖІ «ТС. »;
р. к6ршун «шуліка», бр. коршак «яст
руб», каршdк «Те.», каршун «шуліка», 
п. [korszun] «яатруб» (з укр.), [karszun] 
(з бр.), слц. [krsak] «те.»;- псл. 
[* k"rsakn, * k"!sunnl; - загальнопри
йнятої етимології не має; пов'язувалося 
з лит. karsti «чесати,· скребти», дінд. 
kar~ati «тягне, волочить, рве», kr$ati 
«оре», ав. kars- «тягти; орати» (Потебня 
РФВ І 81-82), з болг. крахукам «хрип
ко кашляю», схв. крхати «дуже кашля
ти» (Ильинский ИОРЯС 20/3, 98), з 
*k"!х'Ь «кулаю> (3ССЯ 13, 240-241).
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 340; Фасмер ІІ 342. 



коршов 

[коршов] «ІЗИд посудини», [корш6-
вик] «Те.», [к6ршів] «корчага» Ж, (кор
шаля ВеЗн, корчів, корчуля] «ТС.», [кор
шувl «скляний обплетений бутель» У ЛГ, 
[коршіл, корш!}л] «те.» У ЛГ, [куршільl 
«плоский глечик на чотирьох ніжках» 
О; - слц. [korsov] «корчага»; - запо
зичення з угорської мови; уг. kors6 
«СКЛЯНИЙ обплетеНИЙ бутель» ВИВОДИТЬ· 
ся від слц. krcah «корчага».- Дзендзе
лівський У ЛГ 65; MNTESz ІІ 583.
Див. ще корчага. 

кбрЮка (іхт.) «невелика промислова 
риба ряду оселедцеподібних, Osmerus 
(L.)», корюшка «ТС.»;- р. (корюха, ко
реха, к6рех], корюшка, бр. корушка, ч. 
koruska, болг. корюшка; - очевидно, за
позичене через рссійське посередництво 
з вепської мови; вепс. koreh «корюшка» 
споріднене з фін. kuore, карел. kuoreh 
«ТС. », можливо, також з селькупськ. 

kбr (kuor, kur) «муксун, Salmo muk
sun».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 342; Фас
мер ІІ 325, 344; SК:ES ІІ 240. 

[корюки] (бот.) «дурман звичайний, 
Datura stra monium L. » Mak; - оче
видно, запозичення з російської мови; 
р. [корюки] «Те.», можливо, пов' язане з 
[корючить] «ламати, корчити, гнітити 
(під час пропасниці)» як вказівка на 
дію дурману. 

[корЯк] «дерево, що погано росте» 
ВеУг; - не зовсім ясне; може бути зі
ставлене з корінь, корч і [корячкуватий! 
«з кривим, сучкуватим стовбуром».--'
Пор. карЯчки, корінь\ корч. 

корякИ (одн. кор Як) «Народ у К:оряць· 
кому наuіональному окрузі Камчат
ської області, носій однієї з палеоазій
ських (чукотська-камчатських) мов»; -
бр. карdк «коряк», п. (j~zyk) koriacki 
«Коряцька (мова)»; -запозичення з ро
сійської мови; р. корЯки, очевидно, ви
никло на основі етимологічно неясного 
коряuького карJк «керек»- самоназви 

кереків, суміжної з коряками народно
сті, яких до останнього часу вважали 
частиною коряків; самі себе коряки на
зивають нимиланами (р. ньzмьtланьt, що 
як етнонім використовувалося в 30-х ро
ках uього століття, але тепер вийшло з 
ужитку).- Яз. нар. СССР V 310 .. 

кос 

[корьбжитися] «коробитися, криви
тися, гнутися» Я; -очевидно, запози
чення з російської мови; р. карёжить
(ся) «Коробити(ся), гнути(ся)», можливо, 
споріднене з дінд. krйiicati «кривиться, 
зrинається»; виводиться також від р. 
[корёга] «корч», що разом з [карга] 
«дуга; криве дерево; корч» вважається 

пов'язаним з р. корень, укр. корінь.
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 311; Фасмер П 
325; Jagic AfSIPh 491.- Див. ще кору
житися. 

[косІ] (бот.) «півники садові, Iris 
germaпica L. » Mak, [косари] «півники 
ВШІьчасті, Iris furcata М. В.» Mak, ко
сарики «гладіолус, Gladiolus L. », [коса
рик] «те. Mak; півники сибірські, Iris 
sibirica L. ВеНЗн», [косатеня] «півники 
болотні, Iris pseudacorus L. » Mak, [к6-
сатень] «ТС.» Ж, [косатец] «півники» 
Mak, [косатипь, косетик, косетинь. ко
ситель, коситеня, косичка, косінка, ко

сутецJ Mak, [косачйско Пі, Mak, косй
тень Г, ЖІ «те.», [косатuк] «півники 
садові; півники маленькі, Iris pumila 
L. » Mak, [косатинє] «півники садові» 
Mak, [косйцяJ «Те.» Ме, Mak, [косатка] 
«лепеха звичайна, Acorus calamus L. », 
[косатник, коситень І «ТС. » · Ма k, [ко
сИці] «півники болотні Mak; дикий тюль
пан; вид вишивки Я», [косятuнаJ «пів
ники садові» МСБГ, косятинець (вид 
рослини), [косовий] «фіолетовий» 
МСБГ; - р. касdтик «півники», [ко
сатик] «ПіВНИКИ болотні», (косИ.чкu) «ПіВ· 
ники садові», бр. кассtч «півники», п. 
[kosa], kosaciec, ч. слu. kosatec, нл. 
kosa, болг. !коса] «те.»; -очевидно, псл. 
kosa, * kosatьcь, * kosatьnь, kosica, по· 
хідні від kosa «Коса (знаряддя)»; назви 
зумовлені шаблеподібною формою листів 
цих рослин, схожих на косу.- Фасмер 

ІІ 345; МеркуЛова 136; Schuster-Sewc 
632.- Див. ще коса2 . 

Ікос2J (орн.) «чорний дрізд, Turdus 
merula L. » ВеНЗн, кіс «Те.»; - на дода
ток до сказаного під словом кіс1 (ЕСУМ 
ІІ 449-450) може бути зіставлене з лит. 
kiiosa «галка», лтс. kuosa, прус. kose 
«ТС. », які вважають~я звуконаслідуваль
ними утвореннями (Fraenkel 284-285).
Див. ще кіс1 • 
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коса 1 «заплетене волосся», кіска «ма
ленька коса; [верх критої очеретом хати 
Мо]», кіснИк «стрічка в косі; [застібка 
в чолові чі й сорочці Я І», [кіснИчка] 
«стрічка, кісник», [ косакІ «чубата кач
ка» Я, (к:осатар] «такий, що має косиці» 
(про качура), косенft «кіска», коси «мн. 
до коса; волосся; [приймочки в куку
рудзяних качанах; стебла огірків, го
роху Л]», (косинЯ] «кіска», косИця «мала 
коса; загнуте перо у хвості птаха; [хвіст 
рнби Бе рл]», І к:осінк:а] «плетениця з 
конопе-ль у вінку молодої», (коснuк:, 
к.'!снuчк:аІ «кісник» Пі, [к:6сник:и] «кісни
Юі » Ж, [коснИця] «Бус рослини (?) », 
І :исf;хнаІ «кісонька», І косЯнк:аІ «у часни
ня весільного обряду, що розплітає 
косv молодої» Л, Я, [коиtftнк:аІ «Те.» Я, 
косJтий, [косичастийІ «подібний до ко
СИ)) Я, косИчити «Прикрашати>:, [за
кЬсник:І «брат молодої, що розплітає їй 
косу» Я, [закосftнин] «учасник весільно
го обряду (один із тих, що їдуть за 
косою, тобто ведуть молоду до молодо
го)», [закосftнка, зак:ослftнк:а] «заміжня 
сестра або тітка нареченої, яка везе її 
до молодого» Я, [зак6с6вий] (у виразі 
[зак:осова свашка] «близька родичка моло
дого чи_ молодої») Я, Ж, [пакпси] «рідке 
волосся (?)», підкісник «стрічка в косі», 
lпіr1к6сник] «ТС. » Пі;- р. коса, бр. ка
са, п. kosa, ч. слц. [kosa] «коса», болг. 
коса «волосся », м _ коса, схв. кдса, 
стсл. к~со «Те.»; - псл. kosa, пов'язане 
чергуванн ям голосних із cesa t і; -спо
ріднене з лит. kasa «коса», лтс. kasa 
«те.», прус. kexti «волосся в косі», 
ді сл. haddr ( < * hazda-) «жіноча за
ІJіска», ірл. kass «кучеряве волосся», 
сірл. cir ( < *kesra) «гребінь», хет. kіSsа
«чесати», ав. kasvїs «висип на шкірі», 
вірм. k'os «короста», тах. В kaswo «про
каза».- Шанский 3СРЯ Il 8, 344; Фас
мер ІІ 344-345; Преобр. І 365; Stawski 
IJ 516-518; Bruckner 259; Machek ESJC 
279-280; БЕР ІІ 653-655; Skok ІІ 161; 
3ССЯ 11, 131-133; Мельничук Зтимо
логия 1966, 194-197.- Див. ще чеса
ти.- Пор. кос<Р, косий, коем. 

кос;Р «знаряддя для косіння; вузька 
смуга суходолу, мис», к:Іск:а «зменш. до 

коса; [ніж]», [кіснИк:] «торговець косами», 
[кіснИк:] «ріжок, куди кладуть брус 
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для коси» ДзАтл І, [к:існuця] «сіножатЬ» 
Ж, кіссЯ, [к:ісчик:] «косар» Ж, [кісьба] 
«косовиця» Ж, ІкішнИця] «обгороджена 
сіножать», [кішнft] ~косовиця» Ж, [ко
сак:] «ВеЛИКИЙ ніж, ЯКИМ січуть капусту; 
(ент.) косарик, Phalangium L. ВеНЗн», 
косар «той, хто косить; [(ент.) косарик]», 
(к:осара] «сіножать» Пі, косарик (ент.) 
«Pha langium L. », косарка, f косарщина] 
«Пайка косаря за снільну роботу Ж; 
частування чоловіків після за кінчення 
сінокосу Я», fкосаш] (ент.) «косарик» 
ВеНЗн, (к6сень] «липень» Ж, lк:осець] 
«Косар Ж; (ент.) косарик ВеНЗн», [ко
сИлко] «кісся» Л, !косИлно, косИло, ко
сИльно] «Те.» Л, [к:осИнаJ «ніж із коси» 
До, !косинйця] «сіножать» Ж, [косuря] 
«Косовиця, жнива» МСБГ, (косій] «КО
сар» Я, к6ск:а «ніж із коси» До, І косов' Є] 
«Кісся» Л, косовИця, ( косоті ще] «Кісся», 
[к:осянuк] «мантачка» Ж, [к:осЯр] (ент.) 
«косарик» ВеЗа, к:ошанuця «скошені 
вруна чи зелене збіжжя», Ік:ошенuна] 
«скошена трава; лука» BeYr, кошениця 
«[те. тж]; кошаниця», [к6шинь] «.липень» 
Гриц, (к:ошолина] «скошене збіжжя» 
Гриц, кісний, косити, \зак6ски] «заро
бітки селян косарюванням» Я, Ізакосок:] 
«затока річки», [некіс] «нек;ошена смуга, 
некошен а лу ка» Ж, обкІс, обк:іск:и «свято 
на честь закінчення косовиці», !обко
сИтися] «урізатися косою» До, (пакіс) 
«покіс» Ж. [перекіс] «сіножать», [пере
коси] «скошене сіно» ВеЗн, підк:іс, по
кіс, lппкосарк:и] «обжинки», [покосар
щина] «гулянка дружин косарів після 
відходу чоловіків на роботу», [покіс
ний] «прибутковий» Ж, поукісний, (пра
кіс] «прибережне сіно» Ж, скіс (с.-г.), 
скіс6к «невеличка коса; сточена коса; 
шматок коси, використовуваний як ніж 
чи бритва», [ск:6сок] «Тс. »Ж, Іскош6тий] 
«СКошений» Ж, укІс; - р. бо.лг. коса, 
брс каса, п. ч. слц. вл. нл. kosa, полаб. 
t'бsa, м. коса, схв. коса, слн. kбsa, стсл. 
косL'І;- псл. kosa, первісно «обрубана 
жердина, обрубана гілка»; - найближ
че відповідає дангл. hoss «гілка, парос
ток», гр. хсіатоv «дрова»; зводиться до 
кореня іє. * kos-/ kes- «різати, скребти», 
з яким пов' язані та кож к:ocdl, косий, 
чесати. - Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 343-
344; Фасмер ІІ 345; Преобр. І 366; 



коса 

Machek ESJC 280; Младенов 252; Skok 
ІІ 161-162; 3ССЯ 11, 133-135; Мель
ничук 3тимология 1966, 224-230.
Днв. ще чесати.- Пор. коса\ косий. 

[косі3 ] «селезінка Л; підшлункова 
залоза Я»;- р. (зах.) [коса] «селезінка», 
бр. [каса] «те.», п. (пн.-сх.) [kosa] «се
лезінка деяких тварин»;- неясне; на
явне також лит. kasa «Підшлункова за
лоза; [селєзінка]»; можливо, пов'язане 
з коса2 (селєзінка людини і деяких тва
рин нагадує косу або вигнутий ніж); 
може бути й запозиченням з тюркських 
мов (пор. уйг. Іf.OCa!f «черево, живіт; ут
роба», тат. корсак «те.», кар. курсах 
«черево, живіт; нутрощі», курсак (коур
сако) «те.», алт. курсак «утроба, че
рево»). 

[коса4J «сухожилок» ВеЗн, [косйцяІ 
«те.» Ж;- неясне; можливо, пов'язане 
з коса1 . 

[косарики} (бот.)' «сокирки польові, 
Consolida arvensis Opiz. (Delphinium 
consolida L.)» Mak, [косарки, косирю1 
ЛЧерк] «Те.», [косйлькйІ «Те.; горошок 
плотовий, Vicia sepium L.; левкой одно
річний, Matthiola annпa S\veeU> Г, Ж; -
р. (пд.) [косарики] «сокирки польові»;
назви. пов'язані з сокйрю1 «Те.» через 
проміжну форму [косирюіІ, що виникла 
шляхом метатези.- Див. ще сокИркИ. 

[косарі] (бот.) «грабельки звичайні, 
Erodium cicпtarium L'Herit. » Mak;
пов'язане з косар «той, хто косить» за 
подібністю гострих видовжених кінЧи
ків плодів грабельок до кіс або ножів.
Див. ще коса2• 

[косатка] (бот.)' «аконіт, Aconitum 
І.:..», [косатик} «астрагал солодколистий, 
Astragalus glycyphyllus Ь. » Mak, [косач] 
«овес східний, Avena oгientalis Schreb. » 
Ж, [косичdк]і «TG. » ВеНЗн; - очевидно, 
утворення, пов'язані з коса1 або коса2 ; 
мотивація ·таких назв uих рослин не
ясна. 

косеканс (ма'І'.)' «Секано ДОПОВНЯЛЬ· 
ного кута»; - р. косекан.с, бр. касеканс, 
п. cosecans, ч. слц. вл. kosekans, болг. 
косексін.с, м. косеканс, схв. косеканс, слн. 
kбsekans;- запозичення з новолатин
ської мови; нлат. cosecans виникло вна
мідок скорочення сполуки co(mplemen
ti) secans «секана доповнення», що скла-
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дається з лат. complementum (род. в. 
одн. compJementi) «доповнення», утво
реного від compleo щаповнюю; завер
шую, закінчую», та secans «той, що 
розтинає; (мат.) секане».- СІС 366; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 345; Kopalinski 
183, 498; Юеіn 358.- Див. ще комплект, 
секанс.- Пор. косинус, котангенс. 

косен - див. хосен. 
[косець] (орн.) «деркач, Crex crex L.)> 

ВеНЗн, [косакІ «Те.» ВеНЗн; - неясне; 
МОЖЛИВО, ПОВ'язане З косар «ТОЙ, ХТО 
косить»; за способом життя (Воїнств.
Кіст. 42-43; ПтицьІ СССР 209) птах, як і 
косар, багато часу проводить у високій 
траві. 

[косИба] «віл або корова з загнутими 
назад рогами» ж, [косибастий] «таюІй, 
що має загнуті назад роги» Ж;- ч. [ko
siba] «криве дерево; суддівський 
жезл»; - похідне утворення від кореня 
кос- «Косий, кривий», що, як і косd, 
чесати, ЗВОДИТЬСЯ ДО і є. * kes-h kos-.
Мельничук Зтимология 1966, 230.
Див. ще коса\ коса2 , чесати. 

[косибав] (ент.) «косарик (вид паву
ків), Phalangium opilio»; - пов'язане 
з коса2 (знаряддя): відірвана нога цього 
павука згинається і розгинається, нага
дуючи рухи коси у косаря; словотворча 

структура неясна.- Див. ще косі2 • 
косий, кocut-ui, косИІ-lЄць, косИнчик, 

[косанЯІ «кривизна», косЯк «розташова
ний косо предмет; череда, отара, табун, 
зграя; одвірок, лутка; [шматок сітки; 
линва на човні; обшита мереживом ко
синка Дз1», [косЯна] «мотузка біля віт
рила» Берл, [косЯчJ «біла косинка з ме
реживом» Мо, [кіськ6.мІ «косо» Ж. [ко
сяка] «навскоси», косИти «робити чи 
дивитися косо», [зукісьнийІ «навскісний» 
Ж. [зукісьІ <<упоперек, навскоси» Ж, 
навкfсний, навкіс, навкоси, навкосЯ, на
вкосяюі, навскісний, навскі.сни" (спец.), 
[навскйІ «навскоси» Ж, навс"іс, навскосй. 
[найскосьl «навскоси» Ж, [наоскосй Ме, 
наперекіс, наскось, ·ок6са ЖІ «те.», [од
косІ «наріжна планка, якою попередньо 
закріплюються крокви» ЛЖит, пере
кіс, підкіс, скіснИй, [ск6сийІ «ковий, 
кривий» Ж. [ск6сИстий] «похилий; ко
сий», [скос6ватий] «Те.» Ж. скіс (спец.), 
скісок «Позначка на вусі вівці», [скосів-
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каІ «трикутний рушник» Ж, скоса, [ско
сом], укісний, [укосистий] «похилий, 
кривий» Ж, [укосний] «Те.» Ж, укіс 
«схил», укІсник (спец.), укосина (тех.), 
![укосом] «Косо»;- р. к.осой, бр. косьt, 
др. КОС'Ь, П. БЛ. kosy, Ч. СЛЦ. kosy, НЛ. 
kosa «укіс, кривина», болг. м. кос, 
схв. кос, сюІ. k6s;- псл. * kosп < іє, 
*kosii- «обрубаний, обрізаний>>, пов'яза
не чергуванням голосних з ces- ( <*kes-) 
у cesati, укр. чесати; -споріднене з ав. 
kasu- «малий>>, пехл. kas «тс. >>, перс. 
l!kastar] <(молодший>>, kastan «зменшу
вати>>; сумнівне виведення (Фасмер ІІ 
347) від коса2 (знаряддя), а також пов'я
зання з лат. соха «стегно>> (Bezzenberger 
вв 12, 239) або з дінд. сара- «дуга>> 
(Petersson AfSIPh 36, 137-138).- Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 351-352; Фасмер ІІ 
347; Преобр.} 369; Slawski ІІ ,535-536; 
Machek ESJC 281; Schuster-Sewc 631; 
Skok ІІ 160-161; ЗССЯ 11, 177-179; 
Мельничук Зтимология 1966, 229-
230.- Див. ще чесати.- Пор. коса\ 
коса2 . 

косИнка «трикутна жіноча хустка>>, 
.[касінок] «Тс. >> Л; - бр. касЬtнка, п. 
.!kosynka], CJIU. kosinka; - очевидно, за
позичення з російської мови; р. косьіН
ка є похідним від [косьlня] «Косинка>>, 
пов'язаного з косой, укр. косий.- Шан
ский ЗСР Я ІІ 8, 356; ЗИР Я ІІ 69.
Див. ще косий. 

косинус (мат.) «синус доповняльного 
кута>>;- р. болг. м. косинус, бр. косі
нус, п. cosinus, ч. вл. kosinus, слц. ko
sinus, ех в. косинус, слн. kosinus, k6si
nus; - запозичення з новолатинської 
мови; нлат. cosinus «ТС. >> виникло вна
слідок скорочення сполуки co(mplemen
ti) sinus «синус доповненнЯ>>, що скла
дається з лат. complementum «допов
нення>> та sinus «Вигнутість, вигин; 
(мат.) синус».- СІС 366; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 345; Kopaliiiski 183, 498; 
Кlein 358.- Див. ще комплект, косе
канс, сИнус.- Пор. котангенс. 

[косіка] (іхт.) «колючка триголкова, 
Gastrosteus aculeatus>> ВеНЗн; - оче
видно, результат видазміни давнішого 
*кусіка «те.>>; пор. [кусіка] «усе, що 
кусає>> Ж, у даному разі як позначення 
риби, що має колючки (РьІбьІ СССР 
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413-414), кусається; похідне від ку
сати (див.). 

[косковий] «розпиляний на поліна>> 
Я; -очевидно, результат гіперистичної 
видазміни форми куск.овйй, похідної від 
кусок.- Див. ще кусати. 

[коем] «жмут, клубок, пасмо» Ж, 
[кос.мd] «те. Ж; бавовна Я>>, [кос.мсікІ 
«пасмо скуйовдженого волосся>>, кос.ма
кй «кудли>>, [кос.матинаІ «жмут, пасмо>> 
Ж, [косматій] «патлатий чоловік>>, [ко
с.мсіточка] «Вівця з пишною вовною>> Я, 
[космсіч] «кудлатий, патлатий; ведмідь 
(у мові мисливців)>> .Ж. Ікосмачка] «не
чесана жінка>> Я, [космашечка] «вівця 
з пишною вовною>>, Ікосмик] «клvбок, 
жмуТ», [кос.мйнаІ «Пасмо волосся :Ж; віл 
з неправильно пасадженими рогами>>, 

[космtісткаІ «вовна>> Доп. У жДУ IV, 
[космун] «Ковтун>> Ж, [косо.м] «клубок, 
жмут>>, космсітий «кошлатий>>, космсі
тити, кос.мачитu; - р. косJші «пасмо>>, 
бр. касмачЬt «патли>>, др. кос.ма «волос>>, 
косм'Ь «тс. », п. kosm «пасмо», ч. вл. нл. 
kosma «Волосся», слц. kosmaty «патла
тий>>, болг. к6с'Ь.м «волосся>>, м. косма 
«вовна, волосся», схв. космат «патла

ТИЙ>>, слн. k6sem «жмутик, клаптию>, 
СТСЛ. КОСМ'Ь «ВОЛОС>>;- ПСЛ .. kОSШ'Ь, су
фіксальне утворення від кореня *kes-/ 
kos- «різати, скребти, дряпати>>, до 
якого зводяться також коса, ttecaтu; 
малоймовірним є розгляд (Pisani Paideia 
8, 312) псл. kosmп як наслідку контамі
нації kosa (волосся) і * koma (гр. x6f.tfJ 
«волосся>>).- Фасмер- Трубачев ІІ 
345-346; Шанский ЗСРЯ ІІ, 8, 349; 
Преобр. І 366; Slawski ІІ 524-525; 
Briickner 259; Machek ESJC 279-280; 
Schuster-Sev.тc 635-636; Младенов 2.53; 
Skok ІІ 161; Bezlaj ESSJ ІІ 70; 3ССЯ 11, 
145-147; Мельничук Зтимология 1966, 
196, 231; Бернштейн Очерк 1974, 180; 
Bern. І 580-581.- Пор. косаl, коса2 , 
чесати. 

[косма] (бот.) «підмарєнник м'який, 
Galium mollugo L. » Mak, [космак] «агрус 
звичайний, Ribes grossularia L. var. 
pubescens>> ВеНЗн, [кос.матик] «скор
зонера (зміячка) низька, Scorzonera hu
milis L. » Mak, [кос.матка] «горлянка 
повзуча, Ajuga reptans L. Mak; малина, 
Rubus idaeus L. УЗ. Башк. ГУ>>, [космач-
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кИ] «агрус звичайний», lкосмівкuІ «ТС. » 
ВеНЗн, ВеУг; - р. [косматая (трава)] 
«Горлянка повзуча», n. ч. kosmatka 
«вид пшениці звичайної (вусата пшени
ця)», слц. [kosmacka] «arpye», вл. kos
macka, слн. kosmaca «Те.»; - назви, 
пов'язані з коем. та похідними від нього 
з огляду на наявність волосків на листі, 
стеблах чи інших частинах цих рос
лин.- Шамота 99; Вісюліна-К:локов 
202, 288, 292, 299-300, 322; Нейштадт 
303, 466, 515, 584; Schuster-Se\vc 636.
Див. ще коем. 

косметика, кослtетuк, кос/nетLічка, 
косметИчний; - р. косли!тика, бр. кас
Аtетьtка, n. kosmetyka, ч. вл. kosmetika, 
слu. kozmetika, болг. м. козметика, схв. 
козлtетака, слн. kozmetika; - заnози
чення з франuузької мови; фр. cosmeti
que походить від гр. xoa~tYJПX'l) «мисте
цтво прикрашати», пов'язаного з хоа
р.Єш «прнкрашаю, оздоблюю, впорядко
вую», х6аІJ.Щ «упорядкованість; будо
ва, світобудова; прикраса».- СІС 366; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 346; Фасмер ІІ 
346; Kopalinski 533; Holub- Lyer 263; 
Dauzat 210.- Див. ще космос. 

космогонія «розділ астрономії про 
походження й розвиток небесних тіл», 
космогонічний;- р. болг. космог6ния, 
бр. касмагонія, п. kosmogonia, ч. kosmo
gonie, слц. kozmog6nia, м. космогониjа, 
схв. космогдниjа, слн. kozmogonfja; -
через російське і франuузьке посеред
ництво (фр. cosmogonie) запозичено з 
греuької мови; гр. xoat-tovovia «Тс. » 
складається з ОСІІОВ слів x6GІJ.OG <(!\ОС
мос, світ» і "?Ov·q «народження; поколін
ня».- СІС 366; Шанский. ЗСРЯ ІІ 8, 
346; Kopalinski 533; Holub - Lyer 
263.- Див. ще епігон, космос. 

космодром; -бр. касмадр6м, п. ч. 
kosmodrom; слu. слн. kozmodr6m, болг. 
космодрум, схв. космодром, космодром;
заnозичення з російської мови; р. кос

модром утворене за зразко.м слова аеро
дром з основи слова космос (<гр. 
x6crt-tOG «всесвіт») і словотворчого еле
мента -дро.м ( < гр. ор6ІJ.О\; «біг, стежка, 
шлях»).- СІС 366; Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 346-347; Kopalinski 533.- Див. ще 
аеродром, космос.- Пор. іподром. 
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космонавт «пілот космічного корабля», 
космонавтика;- бр. касмансі ут, п. kosmo
nauta, ч. kosmonaut, слu. kozmonaut, вл. 
monawt, болг. космонавт, м. космо
нсіут, схв. космонаут, слн. kоzmоnаvt;
запозичення з російської мови; р. кос
монавт утворено на основі гр. хба[.LО~ 
«космос, світ» і vat\'t'Yj\; «моряк, весляр» 
за зразком аеронавт, астронавт.- СІС 
366; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 347; К:opalins
ki 533; Holub - Lуег 263.- Див. ще ар
гонавт, космос. 

космополіт «Людина, позбавле!-!а по
чуття патріотизму; (біол.) рослина (тва
рина), поширена по всій зе.'vrній ку лі», 
космополітИзм, космополітйчнuй; - р. 
болг. м. космополйт, бр. касмапаліт, 
п. q, kosmopolita, слц. kozmopolita, 
вл. kosmopolit, схв. космопдлйт(а), коз
л-tопдлйт, слн. kozmopolit;- запозичено 
з грецької мови, очевидно, через ла
тинську і французьку або німецьку 
(лат. cosmopolita > фр. cosmopolite, н. 
Kosmopolit); гр. xoa~ю.noЛt't'YJ(:: «грома
дянин світу» утворено з основ слів 
хсіаІJ.О\; «космос, світ» та лo/>,i't'Yj~ ... меш
канеuь міста, громадянин».- СІС 366; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 348; Фасмер ІІ 
346; Kopalinski 533; Holub - Lyer 263; 
Dauzat 210.- Див. ше космос, полі
тика. 

космос, космічний; - р. болг. м. кос
мос, бр. кocJ.tac, п. ч. вл. kosmos, слu. 
kozmos, схв. кослюс, козм.ос, слн. k6z
mos;- запозичення з грецької мови; 
гр. x6aІJ.OG «упорядкованість; будова; 
світобудова, світ; прикраса, вбрання» 
остаточно не з'ясоване; очевидно, спо
ріднене з лат. сепsео «оuінюю, вважаю» 
(іє. *кens- «проголошувати, стверджу
вати»); зіставлялось також з псл. kosm1> 
«жмуток волосся», лат. corpus «тіло», 

дінд. kalpate «є в порядку» та ін.
СІС 366; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 349; Kopa
linski 533; Holub - Lyer 263; Frisk [ 
929-930; Boisacq 500-501; ЗССЯ ll; 
145, 147. 

косний, косніти;- р. к6сньtй, бр. 
косньt;- очевидно, запозичення з пер
ковнослов'янської мови; uсл. к1..с(~)н1.. 
«повільний, запіЗFіілий», як і споріднені 
з ним болг. к"ьсен «запізнілий, пізній», 
М. касеН, СХВ. касан, СЛН. kasen «ТС. », 
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стсл. кьсьлЬти «затримуватися, не по
спішати», зводиться до псл. kьsьnь, оче
видно, спорідненого з лтс. kшls «слаб
кий, безпорадний» (про дитину), лит. 
kuslas «кволий; убогий; сліпий», прус. 
ucka-kuslaisin (зн. в. одн.) «найслаб
ший»; можливо, споріднене також з псл. 
kyslь, kvasь, укр. кИслий, квас.- Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 350; Фасмер ІІ 346; 
Преобр. І 366; Младенов 266; Skok ІІ 
55-56; Bern. І 671. 

[косніти] <ш'янути» О; -очевидно, 
споріднене з болг. К'Оснея <<запізнююся», 
М. касни, СХВ. касниmи, СЛН. kasniti <<За
ПіЗНЮВаТИСЯ», СТСЛ. КьСЬ.В-ІJТи <<Затри
муваТИСЯ».- Див. ще косний. 

[коснопелька] (бот.) <<садова айстра 
китайська, Callistephus chineпsis Ness. » 
Mak;- очевидно, резуJJьтат видазміни 
назви [компостелька] «те.», похідної від 
[компостеля].- Див. ще кампустелія. 

[косоноrа] (бот.) <<Віхалка, Antheri
cum L. (Phalangium Adans.)» Маk;
пов' язане з складним прикметником ко
соногий; назва могла бути зумовлена 
косою формою стебла рослини.- Фед
ченко - Флеров 230.- Див. ще кбсий, 
нnга.-

[косбрий] (у сполученні к-а вівцЯ 
<<Вівця з рогами, схожими на косю>), 
[косорйстаJ <<рогата вівця» ВеНЗн, !ко
с6ря] «вівця, в якої роги, як дві скалки, 
забиті в голову» НЗ УжДУ 26/2, Доп. 
УжДУ IV, [косаря] <<те.» тж, [косара] 
<<Вівця з загнутими назад рогами» 0;
очевидно, пов'язане з колишнім *ко
сір(ь) (род. в. кос6ра 1-я) (<др. *ко
сор'D 1-ь) «серп, ніж, коса» (пор. бр. 
[касор] «ніж, яким колять скіпки», 
п. [kosor] <<сікач; коса, якою ріжуть січ
ку)>, м. косар <<садовий ніж», схв. kosor 
(kosor) «те.», цсл. косорь (косорь.) <<ко
са»); - псл. kosorь І kosorь, очевидно, 
пов' язане з kosa, укр. коса2 , хоч не ви
ключений також зв'язок з kosь, укр. 
косий; отже, первісне значення косо
рий - «подібний до коси, серпа»; у 
зв'язку з цим тлумачення косара вівця 
«Вівця з рогами, схожими на коси (во
лосся)» Ж помилкове, правильно- «вів
ця з рогами, схожими на коси або сер
пи».- Slawski ІІ 522-523; Мельничук 
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Зтимология 1966, 230.- Див. ще коса2, 
косий. 

[ косорити l <<убирати, гарно, елегант
но одягати», !косорич] <<франт, чепу
рун»;- неясне; можливо, походить від 

уг. koszoruzni <<увінчувати; обвивати 
вінками; нагороджувати», koszorй «ві
нок, вінець». 

[косо ритися 1 <<заявляти претенз їі; бу
ти зухвалим, гороїжитися, бундючити
ся; скоса дивитися на когось Ме»; -
очевидно, пов'язане з косорий «з рога
ми, схожими на коси або серпи»; в та
кому разі початкова означало «поводи
тися, як косара вівця, несподівано би
тися рогами» (вівці, як правило, безро
гі).- Див. ще косорий. 

[костар] (іхт.) «молода марена (ву
сач), Barbus barbus (L.) (Barbus fluviati
cus) » Ж, [костач] <<те.» Ж; - похідні 
утворення від кість, кості; назви зу
МQвлені тим, що м'ясо марени дуже 
костисте (Сабанеев 276).- Див. ще 
кість. 

костер1 <<кріплення в шахті з дере
в'яних стояків; [складені купою дрова, 
очерет; велика купа (речей, майна) 
Па]», [костерка] «невелика купа дров» 
Ж, костертutк <<робітник, що ставить 
кріплення», [кострuще] <<місце, де горіло 
багаття»;- р. костёр «вогнище», бр. 
касцёр <<те.; стіс (дров); купка (млин
ців)», др. костьр'D «купа трупів (на 
полі бою)», п. [kostra] «купа, стіс; 
скирта; сажень (дров)», [kostro] <<скирта; 
сажень (дров)», слн. kбster «купа, 
стіс»; - псл. kost(ь)rь <<купа, стіс», пер
вісно «щось нарубане»; зводиться до іє. 
* kes-/kos- «рубати, різати, колоти; би
ти»; сумніви~ припущення (Thomsen, 
Samlede Afhandlinger І 387) про похо
дження від дісл. kQstr «купа».- Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 352-353; Фасмер ІІ 
347; Преобр. І 367; Slawski ІІ 530-
531; ЗССЯ 11, 163-164; Мельничук 
Зтимология 1966, 233; Bern. І 584.
Див. ще ІЮСа2.- Пор. костер2, КО• 
стрИця. 

КОСТер2 (бот.) <<СТОКОЛОС беЗОСТИЙ, 
Bromus inermis Leyss. », [костйр] <<сто
колос житній, Bromus secalinus L. », 
[костерава ВеБ, костерЯва] «костриця, 
Festuca L. >>. !костерева] «те. Ж, Mak; 



костикfвка 

аїр дернистий, Aira caespitosa L. Mak; 
тонконіг, Роа L. Mak; мишій, Setaria 
Р. В. Л», [кострень] <<костриця» Mak, 
кострйця, [каштерйва Ж. кустерйва 
Ж. кустериця Mak, тсустрuця Ж] «те.», 
[костерявоватий] «подібниї!до костриці» 
Ж;- р. костёр «стоколос», [костерь] 
«ТС. », бр. (косцер] «СТОКОЛОС ЖИТНіЙ», 
п. kostrzewa «костриця; (ст.) стоколос», 
ч. kostrava «костриця», слu. kostrava 
«тс. », вл. kostrjawa «стоколос; вівсю
нець», нл. kostrjowa «стоколос житній; 
[чорнокорінь лікарський; кмин]», [kos
trjawa, kostrjewa] «те.», полаб. t'ustraiva 
«костриця», болг. [тсощрава] «стоколос; 
мишій», схв. [кострба] «костер; вівсю
нець», [кдстрава] «костриця», слн. kost
revec «стоколос; кукіль»;- псл. kostra, 
kost(ь)rь- суфіксальні утворення від 
кореня іє. *kes-/kos-, одне з первісних 
значень якого є «колоти»; назви пов'яза
ні з наявністю в цих рослин остюків у 
квіткових (колоскових) лусках.- ВісІО
ліна-Клоков 99, 100, 103, 104; Ней
штадт 97, 107, 114, 117; Меркулова 
Очерки 115-116; Фасмер ІІ 347; Пре
обр. І 367; Slawski Il 532-533; Brlickпer 
259; Machek ESJC 281; Schuster-Sewc 
637-638; Skok ІІ 165-166; Bezlaj ESSJ 
ІІ 71; 3ССЯ 11, 160-161; Мельничук 
3тимология 1966, 233.-Див. ще коса2.
Пор. костер1 , кострИця. 

[костиківка] <<сорт яблук, відомий на 
Україні здавна» Я;- неясне. 

костИль (тех.) <<металевий стрижень; 
[залізний отвір у пилuі для дерев' я ної 
ручки Л]», [кость·ль] «залізний отвір у 
пилці для дерев'яної ручки» Л, [костuл] 
«костур, коuюба» Ж; - р. костЬtль «ко
стур; металевий стрижень», бр. тсастЬtль 
«металевий стрижень»; -очевидно, др. 
* костьtЛь, пах і дне від кость «кістка»; 
як новий технічний термін запозичене 
з російської мови.- Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 354; Фасмер ІІ 349; Преобр. І 368; 
3ССЯ 11, 167.- Див. ще кість.- Пор. 
К0СТур1 . 

~костир] <<токар» Пі; - неясне; мо
же бути зіставлене з схв. костило 
<<Лощило (знаряддя для лощіння шкі
ри)». 

костИти -див. кастИти. 

костомаха 

[костіваль] (бот.) <<живокіст лікар
ський, Symphytum officiпa\e L. » Mak, 
ВеНЗн, [Ішштивал, коштівал] <<Тс. » 
Mak;- очевидно, запозичення з захід
нослов'янських мов; п. kostywal «живо
кіст лікарський», kosztywal, [kosztyfal, 
kostyfal], ч. слц. kostiva1, вл. koscadlo 
«те.», нл. koscowal, kosciwad1o, koscadlo, 
kosciwalo «те.; чорнокорінь лікарський, 
Cyпoglossum officiпa1e L. » є кальками 
нвн. Bein-weJI «живокіст лікарський» 
(свн. beinwaJJa, двн. beinwaJla, bein
we11a «те.»), що складається з основ 
іменника Bein «кістка; нога» і етимоло
гічно неясного дієслова -we11- ( -waJla) 
( < wallen) <<гоїтися» (від якого похо
дить і ч. ст. (s)valiti «з'єднати, викли
кати зрощення (кістки)»), неясного 
штучного слова старої німецької меди
цини; німецька назва живокосту зумов
лена застосуванням цієї рослини для 
лікування переломів кісток (Носаль 
114-115); менш імовірне пов'язання 
(Machek ESJC 281) ч. -val з стсл. вмии 
«лікар».- Sla\\•ski ІІ 546-547; ЗССЯ 
11, 157; Юuge-Mitzka 63.- Див. ще 
кість.- Пор. жИвокІст. 

[костолом] (бот.) «живокіст лікар
ський, Symphytum officinale L. » Маk;
складне утворення з основ іменннка 

кість і дієслова ло.мuти; назва зумовле
на застосуванням живокосту як ліку

вального засобу при переломах кісток.
ЗССЯ 11, 157-158; Носаль 114-115; 
Нейштадт 453.- Див. ще кість, ла
мати. 

[кос тома ра] «велика кістка», [косто
мdруватий] «ширококостий»; - утво
рене від кість за Доnомогою форманта 
-мара, що виник як результат конта

мінації суфіксоїда -маха й суфікса-ара 
(котяра, ноеяра і под.).- Див. ще 
кість.- Пор. костомаха. 

костомаха «Ве.JІика кістка; (перен.) 
смерть»; - п. [kostomacha] <<кістяк; ста
ра кістка, що валяється на землі» 
(з укр.); -утворене від кість за доrю
могою суфіксоїда -маха, що виник, 
можливо, внаслідок перерозкладу в сло
ві сіромаха (rюхідному від сірома з 
суфіксом -аха) і став уживатися як 
збільшувальний суфікс із відтінком 
згрубілості (пор. грудомаха <<велика 
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костонбrа кбетруб 
----------------------------------------------------------------
грудка», lпусто.маха] «мішок, наnовне
ний повітрям; пустун, шибеник» Ж).
Див. ще кість. 

[костонбrа] (зоол.) «стонога стінна, 
Oniscus asellus L. (Oniscus murarius 
Cuv.) ВеНЗн; мокриця льохова, Parcel!io 
scaber Л»; -очевидно, результат кон
тамінації назв сто!і6га «те.» і [Ішстя
нuця] (зоол.) «кістянка, Lithobius for
ficatus» (див.). 

[костопль6н] «садова айстра китай
ська, Callistephus chiпensis Ness. (Aster 
chinensis)» Ж;- результат видазміни на
sви [тсо.мпоштильоN] «те.» Mak, яка, 
очевидно, через форму [тсо.мпостеля] 
«Те.» зводиться до наукової назви лат. 
caJlistephus.- Див. ще камnустелія. 

кострець «нижня частина крижів», 
[кострИця] «те.» Ж;- р. костріщ «ТС. », 
ч. kostra <<скелет, кістяю>, kostfec «Ку
прик», слц. kostra «скелет, кістяк»;
псл. *kostrьcь, очевидно, похідне від 
kostь «кість»; менш імовірне пов'язання 
(Machek ESJC 281) з первісним *g9zrьcь, 
що зблизилося з псл. kostь, укр. кість.
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 354; Фасмер ІІ 348; 
Преобр. І 368; Мельничук Зтимология 
1966, 195; 234-2.37.- Див. ще кість. 

[кострик] (іхт.) «Йорж, Acerina 
cernua L. »Ж, [к6стриж] «окунь» МСБГ, 
[к6строж тж, коструж тж, кастриж 
Дз] «те.»;- р. [к6стрик] «ТС.», [костерь] 
«молодий осетер або севрюга з великою 
кількістю зовнішніх кісточок», п. koste
ra «остиста риба», l kostyra, kosternik] 
«йорж», м. кострец «окунь річковий», 
СХВ. Кострет «ТС. »; - ПСЛ. *kоstЬГЬ 
«ЩОІ~ь костисте, гостре, колюче», су

фіксальне утворення, пов'язане з коре
нем і є. * kes-/kos- «колоти, різати»; під
ставою для виникнення назви є костис

тість риби, наявність колючих променів 
у її спинному п.павuі (Маркевич-- Ко
роткий 173).- Slawski ІІ 533; Мельни
чук Зтчмология 1966, 233.- Див. ще 
коса2.- Пор. костер1• 

кострИця «тверді залишки льону й 
конопель після тіпання та чухрання; 
[товста гілка ВеБ]», тсістрйця «костри
uя», [койстрйця Ж, костра Мо] <<Те.», 
[кость6р] «ЗГОНИНИ З гречаНОЇ СОЛОМИ» 
Л, [тсострйкуватий] «задерикуватий, 
причепливий" Я. !кострrІчуватuйl ~який 
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має багато костриці», кострИчитися «ви
діляти костриuю (про прядиво); горо
їжитися, чванитися», [тсістрuчuтuся] 
«те.»; - р. теостра «костриця», [кос
терь], тсострuка, тсострuца, бр. кастрьt
ца, п. kostrze\va, kostra, kostrzyca 
«те.»; - псл. kostra (kostrica), очевидно, 
«обрубки, обломки» або «щось начеса
не»; похідне від іє. *kes-/kos- «рубати, 
колоти, бити».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
353; Фасмер ІІ 348; Преобр. І 367-368; 
Slavvski ІІ 532-534; ЗССЯ 11, 162; Мель
ничук Зтимология 1966, 233; Трубачев 
Рем. терминол. 84-85.- Див. ще коса~, 
чесати. 

[костровий] «?» (Купи черевички, 
малі-невеличкі, костровІ чулочки, зо
лоті стрілочки.- Полт. г.) Я;- оче
видно, запозичення з російської мови; 
р. [костр6вьtе] (чулки) «сині (панчохи)» 
не зовсім ясне; можливо, пов' язане з 
тим, що ui панчохи вироблялися не 
з шовку, а з льону, Я[{ИЙ очищався від 
кострипі (р. [костра]). 

[к6стру61 ] «нечепура, скуйовджений, 
патлатий», [коструба Я, кострубаNь, 
кострубач, кострубка Я, коштрубаNь 
ЖJ «те.», кострубатий, [кострубато
вий] Я, кострубачити «куйовдити»; -
р. [кострубатьtй] «Кострубатий», бр. 
[тсаструбаватьt] «шерехатий, шорсткий», 
п. kostrubaty (з укр.), kostropaty, ч. 
слц. kostrbaty «Те.»;- псл. *kostra «щось 
остюкувате, гостре»; похідне від іє. 
*kes-/kos- «колоти; рубати, чесати»; спо
ріднене з кість; непереконлrше виведен
ня (Machek ESJC 281) з *kоstгьЬ-ь, утво
реного, нібито, орефіксом ko· від 
*stt·-ьb-ь, що пов'язується з нвн. strup
pig «наїжачений, скуйовджений».
Фасмер ІІ 349; Slawski ІІ 531-532; 
Briickner 259; ЗССЯ 11, 163; Мельничук 
Зтимология 1966, 233-234; Веrп. І 
584; Топоров ІІІ 357.- Див. ще кість, 
кострИця. 

[коструб2 ] (орн.) «яструб, Accipi
ter»; -очевидно, результат народно
етимологічного зближення Яструб з 
кострубатий або контамінації СоТJЇЕ кор
шак і Яструб.- Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 233.- Див. ще коршак, к6ст
руб1, Яструб. 



коструб 

[к6струб3 ] «скелет, кістяк» Ж, [ко
струн] «те.» Ж; - пов'язане з кострець 
<<нижня частина крижів», ч. kostra «ске
лет, кістнк», разом з якими зводиться до 
псл. kostь «кістка»; зазнало формаль
ного впливу з боку фонетично близького 
й етимологічно віддалено спорідненого 
[коструб] «нечепура, скуйовджений».
Див. ще кість.- Пор. к6струб1 • 

[коструба] (орн.) «костогриз, Coc
cothraustes с. L. (Coccothraustes vulgaris 
Briss.)» ВеНЗн;- очевидно, результат 
видазміни назви [костур] «те.», збли
женої з [коструб] «яструб» або з [ко
струба] <шечепура, неохайний» (можли
во, у зв'язку з недбалим виглядом 
гнізда).- Воїнств.- Юст. 240.- Див. 
ще кість, коструб\ к6струб2 • 

[кострубатка] (бот.) «гриб клаварія 
жовта, Clavaria flava Schi.iff. » Ж;
похідне утворення від кострубатий; на
зва зумовлена, очевидно, зовнішнім ви
глядом грибів; гілочки плодового тіла 
в них uиліндричні або загострені.
БСЗ 15, 490; 36, 582.- Див. ще к6-
струб1. 

[кос ту ль] «милиuя, костур», [ко-
штуль] «костур» О; - очевидно, ре
зультат видазміни слова теостиль «ми
лнuя » під впливом к6ст!}р (див.). 

КОСТур1 «Груба ПаЛИUЯ, UіПОК, МИЛИ
UЯ» СУМ, Ж, [тсостурЯччя] (зб.) «косту
рі» Я, [костурлuвий] «асиметричний, 
непропорuійний; незграбний; потвор
ний» Ж;- р. [костур] «кийок, ве
лика палка», n. kostur «костур; (ст.) 
кістяна палиuя, окутий кий», ч. [kostur] 
«суха гілка; сукувата палиuя»;- псл. 
*kostuгь, суфіксальне утворення з nер
вісним значенням «обрубок, обтесана 
дошка», пов'язане з коренем іє. *kes-/ 
kos- <<колоти, рубати, різати»; менш 
переконливе пов'язання з kostь, укр. 
кість при nрипущуваному первісному 
значенні «кістяне знаряддя» (Slawski ІІ 
534-535).- ЗССЯ І І, 165-166; Мель
ничук Зтимология 1966, 233.- Див. 
ще коса2 • 

костур2- див. кість. 

[костура] «ніж для забиття тварин», 
[ІСоштура] «шкребачка » Дз, Мо, [тсу
шт!}ра] <<Те.» Ме, МСБГ;- слu. kostur 

костянец;, 

«кинджал», болг. костура «кишенько
вий ножик», схв. [костура] «те.», слн. 
kostGra «складаний ножик з кістяним 
руків'ям»;- очевидно, запозичення з 
румунської і молдавської мон; рум. 
cйstura «різеuь, ніж; шевський ніж; 
(розм.) поганий ніж; шкребачка; лезо 
пилки» (молд. кустурg «те.») пов'язу
ють з сщіt «ніж; різеuь (у верстата); 
передплужник» (молд. куцuт «тс. »), що 
продовжує нлат. *cotitus «наточений»; 
існує також думка про слов'янське по
ходження слова і зв'язок його з коре
нем іє. *kes-/kos- «чесати; різати» (Slaws
ki ІІ 534-535; ЗССЯ 11, 165-166; 
Мельничук 3тимология 1966, 233).
Мельничук Молд. злементь1 168; Schelud
ko 136; DLRM 210; Pu~cariu 41. 

[костюлька] (бот.) «стоколос польо
вий, Bromus arvensis L. » Mak, [костЮль
ки] «те.; стоколос житній, Bromus seca
linus L. »; -бр. [касцЮльтса] «вусик 
житнього або ячмінного колоса»; - оче
видно, похідне утворення від кість, яке 
могло зазнати семантичного зближення 
з остЮк; українська назва зумовлена 
наявністю остюків на нижніх квіткових 
лусках стоколоса (Вісюліна - Клоков 
99; Нейштадт 121).- Див. ще кість.
Пор. остЮк. 

костЮм, костюмер, тсостюІrtерна, ко
стюмувати;- р. болг. костЮм, бр. кас
цЮм, п. kostium «жіночий костюм», ч. 
слu. kostym «те.; театральний костюм», 
вл. kostim «Жіночий костюм», м. костим, 
костум, схв. кдстйм, слн. kostim, kos
tйm; - запозичення з французької мо
ви; фр. costume «костюм» походить від 
іт. costume «звичай, звичка; костюм», 
яке зводиться до лат. consuetudo «зви
чай, звичка», утвореного від consuesco 
«звикаю, маю звичку», що складається 

з префікса еоп- «з-, спів-» та дієслова 
suesco «привчаюся, звикаю», спорідне
ного з дінд. svadha «звичай, звичка, 
своєрідність», гр. HJ:of; «звичка, зви
чай».- СІС 366; Москаленко УІЛ 55; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 355; Фасмер ІІ 
349; Kopa1i6ski 533; Dauzat 210; Walde
Hofm. ІІ 624-625.---'- Див. ще коаліція. 

костянець (бот.) «Holosteum L. », [тсо-
стенець] «те.» Mak;- р. костенец 
«Те.»;- неясне. 
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костянИця 

костянИця 1 (бот.) «кам'яниця, Ru
bus saxatilis L. », !тсостЯнтса] <ас.» Ж, 
Mak;- р. костянйтса, бр. касцяніцьt, 
касцЯнкі «те.»; -· похідні утворення від 
кість (кості); назви зумовлені великими 
розмірами кісточок плодів.- 3ССЯ 11, 
154-155.- Див. ще кість. 

костянИця2 (зоол.) «багатоніжка під
КJІасу губонагих із класу ракоподібних, 
Lithobius forficatus», кістЯнка;- очевид
но, запозичення з російської мови; р. 
костЯнка «те.» утворене від кость «Кі
стка», можливо, за подібністю до кістки 
раковини або щита, якими вкриті голова 
lfa груди uих тварин.- УРЕ 7, 294; 
12, 129, 258.- Див. ще кість. 

КостянтИн, Кость, [!<ост ВеЛ, Ко
стіlнт Я, Костантій Я, Костень Я, 
Костите Ж, КостЮк, Костьо ВеЛІ;
р. Константuн, бр. Канстанцін, др. 
Кон'ЬстанnиtН'Ь, п. Konstanty, ч. Kon
stantin, CJІU. Konstantin, болг. Коста
дйн, Константuн, схв. Koпstantin, Ко
стадuн, Костантин, слн. Konstantin, 
стсл. Коньстdнтин"_, Костdнтин·";
через перковнослов'янське посередництво 
запозичено в давньоруську мову з греuь

кої; гр. Kшvm;a:vтt"vo(; походить від лат. 
Constaпtinus (особове ім'я), утвореного з 
прикметпика constans (род. в. constan
tis) «постійний, незмінний, сталий, стій
кий», пов'язаного з дієсловом constare 
«Твердо стояти, залишатися незмін

ним».- Сл. вл. імен 214; Фасмер ІІ 
313; Петровский 135.- Див. ще кон
статувати. 

кость6JІ «римсько-католицька цер
ква», костел «те.», [костельник] «като
лик», !костільник] щерковник» ВеЛ;
р. костёл, бр. касцёл, слu. kostol, вл. 
Ztarekoztol «Старий костьоJІ » (топонім), 
болr. костел <<костьол»;- запозичення 
з польської мови; л. kosci6l щерква» 
через посередниитво ч. kostel «ТС. », як 
і м. кастел «замок, фортеця», схв. кастел 
«те.; кремль; церква», слн. kastel «фop
rreuя», стсл. костЕль «кремль; uерква», 

походить від двн. kastel «фортеця», яке 
зводиться до лат. castellum «укріплене 
місuе. замок», зменш. від castrшn <<фор
теця, форт» (давніше «відрізаний шма
ток; табір, земля»), nов'язаного з castro 
«відтинаю; каструю»; значення щерк-
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ва» розвинулось у чеськш мові, оче
видно, у зв'язку з будівниuтвом перших 
uерков усередині укріпленої частини 
міста, кремля.- СІС 367; Richhardt 68; 
Фасмер- Трубачев ІІ 347; Преобр. І 
367; Мельников Slavia 1967/1, 102; Slaw
ski ІІ 553-554; Briickner 260; Machek 
ESJC 281; Bern. І 582; Mikl. EW 133; 
Walde-Hofm. І 179, 180.- Див. ще 
каструвати. 

косуля 1 «вид сохи, плужнrщя»;- р. 
[косуля] «те.»; - похідне утворення від 
косий <<розташований під кутом» (сохи 
робилися з розгалуженоІ' гілки).- Див. 
ще косий. 

косуля2 (зоол.) «козуля, Capreo!us» 
(рід ссавців роnини оленевих);- заво
зичення з російської мови; р. косуля 
вважається результатом видазміни назви 
козуля.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 356.
Див. ще коза 1 . 

[косЮрки] (бот.) <<льонок дроколи
стий, Linaria genistaefolia L. »;- похідне 
утворення від коса1 ; назва зумовлена 
подібністю суuвіть uієї рослини до кіG 
(Вісюліна - К.тrокон 276; Словн. бот. 
323).- Див. ще кос;Р.- Пор. косатка. 

кося (дит.) <оюник, конячка)), [кось
ка] «те.», [кось] «лоша» Гриц, кось-теось 
«вигук, яким підКJшкають Ішней», [тсесь
тсесь Л, коськ6 Ж, тссьо-ксьо До, тссьов
тссьов Л] <<те.», [кось] «вигук, яким від
ганяють коней» Дз, [коськи] «те.» Дз, 
!коськатиІ «підкликатн коней виrуком 
кось-кось; панькатися Ж», прик6сьтсати 
<<угамувати», укоськати <<те.»;- р. бр. 
КОСЯ «КОНИК», П. (kos) <ас.; ВИГУК ДЛЯ 
підкликання коней»;- афективне утво
рення, що виникло як зменшувальна 

форма до слова кінь.- Фасмер ІІ 349-
350; Преобр. І 369; Sla\vski ІІ 549.
Див. ще кінь. 

[котІ <<nрилад для вимірювання кіль
кості рідини в бочuі » Мо, [к6тчuтс] «лю
дина, що міряє вино в бочці» Мо;- заnо
зичення з молдавської мови; молд. кат 
(рум. cot) «лікоть (також як міра)» rю
ходить від лат. cubitus «ТС. », спорідне
ного з гр. х6~о[; «западина перед стегном 
у тварИНИ», XUcpo[; «ЗігнутИЙ», ДВН. huba 
«ковпак, чохол, (дерев'яний) кубок», 
укр. куб.- СДЕЛМ 206; DLRM 192; 
Walde- Hofm. ІІ 297.- Див. ще куб2 • 



кбта 

кота- див. кіт. 
котанrенс (мат.) «TaнreHG ДОПОВНЯЛЬ

НОГО кута»; - р. болг. котангенс, бр. 
катrінгенс, п. cotangens, ч. kotangens, 
kotangenta, слц. вл. kotangens, м. ко
тангенс, схв. котангенс, ели. kotan
gens;- запозичення з новолатинської 
мови; нлат. cotangens «тс. »виникло вна
слідок скорочення сполуки со( тр Iemen ti) 
tangens «тангенс доповнення», що 

складається з іменників complementum 
«доповнення» та tangens "дотичний; 
(мат.) тангенс».- СІС 367; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 357; Kopalinski 182; Holub
Lyer 264; К\еіn 359.- Див. ще ком
плект, косеканс, танrенс.- Пор. кб
синус. 

[котара1 «намет, курінь; фіранка, 
портьєра Ж», [котрrіжтса] «фіранка» 
Ж;- р. [тсотара] «намет»;- запози
чення з польської мови; п. kotara «фі
ранка, портьєра; (ст.) балдахін над 
ліжком; намет», ст. kotarcha «намет», 
kotarha «Те.» вважаються запозиченням 
в татарської мови (Slawski ІІІ 9-1 О; 
Briickner 262); тат. kotar (дав. в. kotarha) 
«намет», kotyr «те.» у словнику Радлава 
відсутні; пов'язання з болг. [катара] 
«кошара», схв. теотара «ТС. » (Габин
СКИЙ Вост.-сл.-молд. взаим. Il 133} 
ВИКJІИкає сумнів.- Пор. катрага. 

кбтва, к6твйця- див. кітва. 
[котевка] (бот.) «водяний горіх nла

ваючи й, Trapa natans L. » Mak, [котелтсй] 
«Те.»;- р. [тсотелтсu] «те.» (з укр. ?);
запозичення з польської мови; п. kotew
ka, як і ч. kotvica, слц. kotvica <ас.», є 
похідним від kotwa «якір» (ч. слц. kotva 
«тс.»), якому відnовідає укр. [кітва) «Те.»; 
назва зумовлена тим, що плід цієї 
водяної рослини править для неї за 
якір (Вісюліна- Клоков 226-228), або 
подібністю -її рогатих плодів ~о якоря 
(S!awski ІІІ 16; Machek ESJC 151).
Див. ще кітва. 

котедж «невеликий заміський житло
ВИЙ будинок»;-'- р. коттедж, бр. ка
тадж, П. kotedz, Ч. СЛЦ. kotaz, болr. 
котедж, схв. тсотf!ж;- запозичення з 
англійської мови; англ. cottage «се
Jlянська хата, заміський будинок» є су
фіксальним утворенням від cot «хати
на, хижа», що походить від сангл. cot, 

котець 

cote «будинок, житло», спорідненого з 
дісл. kot «хатина», гол. kot, нім. Kot(e) 
«те.», які не мають відповідників поза 
германськими мовами.- СІС 367; Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 360; Holub- Lyer 
264; Кlein 359-360; ODEE 219; Юuge
Mitzka 397. 

котел «Казан; (заст.) литаври», !ко
телка] «окалrша міді при виготовленні 
мідних казанів», котелоте «казанок; го
ловний убір», [кітлuк] «казанок, гор
щик на куліш», [котлець] «те.» Я. [кіт
лйна] «улоговина», [кітловй.на, тсіт
лйt,ЦЄ ЖJ «те.», тсітлЯр, котельна, ко
тельник, котельня, тсотловйна, котлЯр 
«казаняр; (заст.) литаврист Пі », тсотля
ренко, котлярівна, [тсутлЯ] «казаночок>> 
Пр. ХІ діал. н., котельний, [закітлuна! 
«Котловина» Ж;- р. котёл, бр. тсацёл, 
др. котьл'Ь, n. kociol, ст. kocie!, ч. ko
tel, слц. kotol, вл. kotol, нл. k6Sel, по
лаб. t'iit'al, болг. котел, м. котел, схв. 
тсотао, слн. kбtel, стсл. коть.ль. «ка
зан»;- псл. kоtьІь, запозичене з гот
ської мови; гот. * katil(u)s (род. в. мн. 
katiJe) «казан» походить від лат. catiJ
lus, демінутива від catїnus «Глиняна чаш
ка, миска, блюдо», очевидн·о, спорідне
ного 3 гр. хотбЛУ) «чашка; (муз.) кімвали, 
тарілки»; думка про безnосереднє запо
зичення з латинської мови (Meillet EtІJ
des 186) неприйнятна.- Шанский ЗС:РЯ 
ІІ 8, 357-358; Фасмер ІІ 351; Преобр І 
369; Slawski ІІ 317-318; Briickner 242; 
Machek ESJC 283; Schuster-Sewc 646; 
Bezlaj ESSJ ІІ 73-74; Львов Лексика 
ПВЛ 91; Критенко Вступ 53; Bern. І 
591; Топоров ІІІ 267-268; Walde
Hofm. І 182. 

[котелебина] «виїжджена яма на до
роз і, ви бо їна» Ж. f котелевина] «Те.>> 
Ж;- можливо, результат. зближення з 
котел слова *колдобина > [ковдобиІіа] 
«те.», пор. р. колд66ина. 

[котець] «загорода з очеретяних щи
тів для ловіння риби», lкітець Дз, Мо, 
кот Я, коти] «те.», [китець] «отвір на 
льоду, обгороджений тинком з очерету~ 

Ва, [кутецьJ «пристосування з очерету 
для ловіння риби» Ж, [котежнийJ (у 
сполученні [те-на бригада] «Колектив 
рибалок, що ловnять рибу кітпями») 
Дз, [котешний] «те.» Мо;- р. lкотец1 
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котИ 

«загорода для ловіння риби», п. kojec 
«клітка для свійської птиці», ст. kociec 
«клітка, пастка», ч. kotec «клітка для 
птиці; загородка в хліві», ст. kot «крам
ничка, рундук», болг. к6чина <<хлів», 
м. котец «загорода для ловіння риби», 
схв. кдтац «те.; хлів», слн. kбtec «кур
ник; свинарнИІ<», стсл. коть.ць. <<кліт
ка»;- nсл. kоtьсь, зменш. від *kotь 
<<клітка»; - очевидно, сnоріднене з ав. 
kata- <<комора, кімната», перс. kad <<Дім», 
ГОТ. hepjo (<КОМОра», дінд. catant- «ТОЙ, 
хто ховається»; nрипускається <гакож 

(ЗССЯ 11 1 211-212; Bern. І 588-589; 
Holub-Kop. 182) запозичення з іран
ських мов; малоймовірне пов'язання 
з псл. kot-iti «котити, кидати, метати; 
народжувати маляТ» (Топоров Зтимоло
гия 1971, 289), а також пояснення (Pers
son Beitr. 111; Uhlenbeck AfSlPh 15, 
488) як запозичення з германських мов 
(пор. дангл. cot «хатина», англ. cot, 
дісл. kot «Те.»).- Фасмер ІІ 351-352; 
Преобр. І 371; Slawski ІІ 330-331; 
Brlickner 244; Machek ESJC 283; Skok ІІ 
168; Bezlaj ESSJ ІІ 73; Гамкрелидзе -
Иванов 932.- Пор. к6єць. 

[котИ] «вид теплого взуття; шкарбани 
від чобіт або валянків Я»;- очевидно, 
запозичення з російської мови; р. [коть't] 
«вид взуття, полуботки» походить від 
комі [тсот] «шкіряне взуття для мерця» 
( < *«вид взуття»), спорідненого з удм. 
кут «личаю>, фін. ketto; малоймовірні 
інші пов'язання: з р. кот <<кіт» (Преобр. 
І 372), з тюрк. kata <<Калоші» (Горяев 
164), з р. [тсотьtга] «верхній одяг» (Собо
левский РФВ 70, 81).- Фасмер ІІ 354; 
Льпкин-Гуляев 135. 

к6тик1 (зоол.) <<морський котик, Cal
\orhinus ursinus»; - бр. тс6цітс, п. kot 
morski, болг. (морска) котка;- очевид
но, запозичення з російської мови; р. 
КОтите «ТС. » утворено від тсот <<КіТ» 
за допомогою суфікса -итс з огляду на 
зовнішню подібність цієї тварини до 
кота (УРЕ VII 299).- Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 358; Фасмер ІІ 352.- Див. ще кіт. 

к6тик2 (частіше тс6титси) <<суцвіття 
верби, лозr1 тощо»;- бр. тс6цік, п. kot
ka, [kotek], ч. слц. kocicka, болг. тс6т
тси;- резуль-тат nеренесення на судвіт
тя назви котик: <<Маденький кіт» за по-
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котИти 

дібністю м'якого й пухнастого судвіття 
верби до шерсті кота (як семантичні 
nаралелі ПОр. СЛН. Шаеіса <<КОТИК», НВН. 
Katzchen <<ТС.)) від слн. macek «КіТ», 
нвн. Katze «_!{ішка»).- Slawski ІІІ 12; 
Machek ESJC 266.- Див. ще кіт. 

котики (бот.) <<конюшина польова, 
Trifolium arvense L. РУСБот; [розхідник 
волосистий, Glechoma hirsutнm W. К. 
Mak; розхідник звичайний, Glechoma 
hederaceum L.; пухівка, Eriophorum 
L. ВеНЗн; первоцвіт, Primula L. Mak] », 
[тсітка] <<nухівка» ВеНЗн, [тс6ттсй] «ко
нюшина польова Я, Mak; люцерна сер
повидна, Medicago falcata L. Ж», [ко
тЯчка] «розхідник звичайний» Ж. [тео
ці ки] «конюшина польова» Маk;
результат перенесення на рослини назв 

теотик та інших похідних від кіт за 
шерстистістю або пухнастістю оцвітини, 
квітів або інших частин рослини, що 
викликає асоціацію з котячою шерстю 
(Вісюліна- Клоков 108, 220-221, 295; 
Флора УРСР VI 363; УРЕ VII 198, ХІІ 
34; Нейштадт 436-437).- Див. ще кіт. 

котИрувати «визначати біржову ці
ну», котИруватися <щінуватися (про 
валюту, товари); мати певну ціну в очах 
людей»; - р. котйровать, бр. каціра
ваць, п. kotyzacja <щотировка», kotyzo
wac, ч. kбtovati <<Позначати розміри;. 
котирувати», слц. kбtovat' «те.», болг. 
котИрам <<котирую», м. котИра ее «коти
рується; має ціну у людей», схв. котИ· 
рати «котирувати»; - через російське 
і німецьке посередництво (нім. kotieren 
<<котирувати») запозичено з французь
кої мови; фр. coter <<nозначати, нумеру
вати, котирувати», утворене від cote 
<<частка, пай; котирування», що похо
дить від лат. quotus «котрий», спорідне
ного з дінд. kati «скільки», xeт.kuwatta 
«те.», гр. (іон.) x6cro~ <<який завдовжки, 
який завбільшкИ».- СІС 367; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 358; Dauzat 210-211; Wal
de-Hofm. ІІ 412. 

котИти, катати, Ікатерйти] <<коти
ти (швидко їхати)» Я, [тсатулЯтисяJ 
«качатися, валятися» Ж, качати, [ка
чалкувати] «бити ка~алкою», качнути, 
[кетйтися] <<котитися» ВеБ, [тсицька
тися] <<Падати, пер~кидаючись » ВеЛ, 
[коткувати] «вирівнювати землю кот-



котИти 

ком» Я, [каталтса] «шматок гончарної 
глини, яку качають і місять» Я, ка
таль «робітник, що викочує або підво
ЗІНЬ вантажі», [катанки] «валянки» Я, 
каток, [катулька] «качалка (для тіста); 
деталь ткаuького верстата; грудка; га

лушка» Ж, качалка, [качало] «дерев'я
ний кружок», [качалуба] «сувій по
лотна» Ник, качальниця, качальня, [тса
чальце] «ЗГОрТОК», (качеля] «ГОЙдалка» 
Л, [качильці] «блок у ткацькому верста
ті», [качілка] <<качалка» Я, качка «хита
виuя», [тсачулка] «дерев'яний круг; гра 
в круr» Я, [кітька] «гра, що полягає 
в катанні яєць», [котареникu] «колеса» 
(в загадuі) Я, [тсотвuна] «один із дере
в'яних валків, за допомогою яких пере
сувають вантаж; викачаний і витопта
ний кіньми посів» Л, [котвиця] «один із 
дерев'яних валків» Л, [котвище] «міс
uе, викачане кіньми» Л, [котець] «вид 
великодньої гри, коли катають крашан
КИ», [коти] «те.; котки, по яких котять 
вантажі» О, [котИга] «віз у чабанів», 
[котики} «подібна до галушок страва» 
Л, [коткИ] «те. Л; великодня гра, коли 
катають крашанки Я», коток, [котух] 
«сарай, куди закочують вози» Я, ко

пцjшка, [котЮчка] (гра), [котЮшка] «ко
тушка» Я, [тсотьтсо] «коліщатко» (дит.) 
Ж, [котьолка] «блочок у верстаті Ник; 
сувій полотна тж; вид дитячої гри Я», 
(качало] «Круг», [кочела, КОЧеЛО, КОЧИло] 
«ролик, диск» Ж, [кочільця] «дерев'яні 
блочки в ткаuькому верстаті» Доп. 
УжДУ І, коткИй, котЮчий, [кочалй
стийІ «ЗВИТИЙ сувоєм, круглИЙ» Я, 
[кочилЯстий] «дискоnодібний» Ж, [ко
чілИстий] «те.», [катуль] (вигук при 
коченні) Ж, тсіть (виг., дит.) «котиться», 
[кіть-кіліть] Ж, кіть-кіть «те.», [вИко
челати] «викотити» Ж, ІзакатІ «повітка 
для сільськогосподарського реманенту» 
Мо, [закатншс Мо, заксіть Дз] «те.», 
ЗrJKOrn «ВЇДГОрНуТИЙ наЗОВНі КраЙ ЧОГОСЬ» 
СУМ, Ж. [закота] «Те. », [зак6тистий, 
закочистийІ, [замтом] «перекотисто» 
(про грім) Ж. [запокотом] «покотом» 
Ж. накат (тех.), натесітка (тех.), на
катник (тех., спеu.), [накітІ «мощена 
дорога через багнисте місце», [нако
тuстий], накатом, [навкоттса] (у вира
зі н. грати), [обкочелати] «оточити. 

котИтися 

обвести» Ж, обкат (спец.), обкатка 
(спец.), обкатник (спеu.), перек6чу· 
вач (спец.), [підтсітькуватuся] «котитися 
підстрибуючи» Нед, [підкіттса] «підмет· 
ка» Нед, lпотсатулятися] «nо котитися», 
потсdт, [покатьол] «кошик соняшника» 
Л, lпакать6ли1 «зубuі на колесі навою» 
Л, [покіт] «схил», [покотело] «кружало, 
кільuе», [покотИло] <<Великий горщик; 
перекотиполе Ме», [покотьола] «блочки 
у верстаті» Ник, покоть6ло «обруч, дере
в'яний круг, дзига», покатий, пока
тистий, покотистuй, [покочйстий] «nо
котистий », потсdтом, по котом, скат, 
[скоти] «сувої полотна» Шух, скотисто 
«спадисто», [ск6чистий] «спадистий», 
[употс6т] «покотом» До; - р. тсатйть 
«КОТИТИ», бр. каціЦЬ «ТС. », П. kociC SЇ~ 
«іти повільними кроками», ч. kotiti 
«валити», слц. (pre-) kotit' «переверну
ти», вл. (roz)kocic «розколоти», схв. ко
турати «КОТИТИ», СЛН. kotati «ТС. »; -
псл. kotiti «кидати, перевертати; ко
тити»;- дальша етимологія не зовсім 
ясна; найвірогідніше пов'язання (Тоnо
ров ВСЯ 6, 172-176) з ірл. caithid 
( < * ka tejeti) «кидає»; менш вірогідні 
зближення з лит. skasti «скакати» (Bern. 
І 591-592; Львов ЗИРЯ ІІ 103-і08), 
з англ. ska te «ковзатися» (Ма tzena uer 
LF 8, 161), з лат. quatio «трясу» (Loe
wentha! AfS\Ph 37, 393-394), з дінд. 
satayati «звалює, кидає на землю» 
(Machek ESJC: 283).- Шанский ЗСРЯ І І 
8, 94; Фасмер ІІ 209-210; Преобр. І 
301; Slav.rski ІІ 313-315; Bruckner 242; 
Machek ESJC: 283; Schuster-Sewc 582-
583; Bezlaj ESSJ ІІ 73; ЗССЯ 11, 205-
207. 

котИтися «народжувати малят» (про 
дрібних тварин - кішок, овець тощо), 
[ІштЯчка] «частина кошари» Доп. 
УжДУ IV, кітна, [котЮчий] «плодю
чий», [накітча] «ягня, що народилося 
пізно», оІ<,іт СУМ, Ж, !обкіт], [скотище] 
«нора, лігво»; - р. котйться «котити
ся», бр. каціцца, п. kocic si~, ч. kotiti 
se, okotiti se, слu. kotit' sa, нл. kosis 
se, болг. котя ее, м. коти ее, схв. коти
ти ее, слн. kotiti;__:_ псл. kotiti s~, оче· 
ВИДНО, пов'язане З kotiti «КИДаТИ, мео 
тати; перевертати, котити» (пор. р. ме
тать <<метати. кидати; видавати на 



коті ль 

світ, народжувати потомство (про де
яких тварин і риб)»; при допущенні ко
реня з рухомим s- сюди ж можна відне
сти і псл. skotь «скот»; менш вірогідні 
інші припущення: пов'язання з лат. 
catulus «різні малі тварини; щеня» 
(Фасмер ІІ 352; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
359) або з псл. kotь (Булаховський На
риси 28; Skok ІІ 170), що мог ло бути 
пов'язане (J\1achek ESJC 282-283) із 
словом (пізніше зниклим) на позначення 
молодих тварин взагалі, сворідненим з 
лат. catulus, дісл. hactna «козеня».
Журавлев Зтимология 1981, 40; Slawski 
ІІ 315-316; Briickner 261: ЗССЯ 11, 
204-205; Гамкрелидзе -Иванов 599.
Див. ще котИти.- Пор. скот. 

[котіль] «зовнішня плетєна воронка 
верші»;- р. [котель, катель] «обруч 
у ятері»; - не зовсім ясне; може бути 
пов'язане з [котець] або з котйти (пор. 
покоть6ло «обруч»). 

котлета;- р. котлета, бр. театле· 
та, п. вл. kotlet, ч. слц. kotleta, болг. 
тсотлет, м. котлет, схв. кдтлет, слн. 
kotlet;- запозичення з французької мо
ви; фр. cбtelette «rштлета» походить 
від сбtе «ребро», що зводиться до лат. 
costa «те.», спорідненого, очевидно, з 
лат. соха «стегно», дінд. kak;;a «пахва», 
ав. kasa- «плече».- Москаленко УІЛ 
58; Шанский ЗСРЯ IJ 8, 359; Фасмер ІІ 
352; Holub- Lyer 264; Dauzat 210; 
Мельничук Зтимология 1966, 234, 239; 
Wiedemanп ВВ 28, 15-16. 

[котлббуха] «котловина між двох 
гір» Я; - не зовсім ясне; очевидно, ре
зультат афективної вилозміни слова кот
ловй.на.- Див. ще котел. 

котлован «заглибина в землі (для 
підмурка чи інших споруд)», [катлаван] 
«невелика заглибина з водою і гряззю» 
Ник;- бр. театлаван;- очевидно, запо
зичення з російської мови; р. котлован 
«Те.» (початкова діалектне) не зовсім 
ясне; виводиться від котёл.- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 359; Фасмер-Трубачев ІІ 
353.- Див. ще котел. 

[котлбн] «Грубка, плита» Мо, [кут
лан] «літня грубка надворі з каменю чи 
uегли без чавунної плити» Мо, [котуня, 

те утуня] «те.» Мо;- болг. теотл6н «не
ветша грубка (поза будинком); eJreк-
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котовик 

троплитка»;- запозичення з румунської 
і молдавської мов; рум. cotlбn «дупло; 
ніша (в стіні), яма, вибоїна; підпіччя», 
молд. теотл6н «те.» походять від уг. 
katlan «казан, чавун; улоговина, за
глибина», що є запозиченням з якоїсь 
слов'янської мови, очевидно, сербохор
ватської,- пор. схв. котлина «улого
вина; великий казан», споріднене з укр. 
котел.- СДЕЛJ\1 207; DLRJ\1 193; Ta
mas 277-278; J\1NTESz ІІ 408; Barczi 
155.- Див. ще котел. 

f КО ТЛОфаСИТИ] <ШКИДаТИ В ВОДу На 
гниття» Ж;- афективне утворення, мож
ливо, пов'язане з словами котел і кваси
ти (*котлокваситu «квасити в котлі»). 

[к6тма] «торба, клунок»;- р. ко
т6мка, \кото.ма];- неясне; пов'язуєть
ся ( Собалевский РФ В 70, 82) з р. те а
тать (укр. театати); з погляду слово
твору сумнівні зіставлення з фін. kontti 
«берестяний кошик, що носять на спп
ні», ест. kott «мішок; гаманець» (Kali
ma 132), з чаг. kat «футляр» (Matze
nauer LF 8, 208) або з елат. cotta «вид 
одягу» (Горяев 163).- Фасмер ІІ 353; 
Преобр. І 370; ЗССЯ 11, 208. 

[котнИк] «вид ковбаси, сосиска» Ж. 
lкотнЮх] «те.» Ж;- можливо, nов'я
зане з п. ст. kotпica «пряма кишка», 
похідним від kotпia «мішок, лантух», 
nов'язаного з [kotelc] «мішечок на гро
ші, гаманець», [kotka] «те.», утворени
ми, очевидно, від kot «кіт».- SW ІІ 
502-503, 505. 

[котовик] (бот.) «котяча м'ята справ
жня, Nepeta cataria L. » J\1ak, [котки] 
«те.; конюшина польова, Trifolium ar
vense L. » Mak, [котнuк] «дзвоники кру
глолисті, Campaпula rotundifolia L.» 
J\1ak, [котовник] «конюшина гірська, Tri
foJium moпtanum L. » Mak, [котЯчтеа] 
~<м'ята польова, Meпtha arvensis L. Ж; 
котячі лапки дводомні, Antennaria dio
ica Gaertn. (Gnaphalium dioicum L.) Ж. 
Mak; котяча м'ята справжня ВеНЗн»:
утворення, похідні віД кіт; зумовлені 
тим, що відповідні рослини мають за
пах, який ду)ке подобається котам, або 
їх волохаті голівки квітів, стебла чи 
інші частини подібні до котячої шер
сті.- Вісюліна-Клоков 220-221, 295, 
297-298; Нейштадт 465, 478, 530-531, 



ко тора 

548; Федченко-Флеров 559, 938.- Див. 
ще кіт.- Пор. коцурник, кбшки. 

[ко тора] «сварка, розбрат, кривда», 
[кот6раІ «морока>> МСБГ, [кутора] «тс. » 
тж, [ которлИвий Ж, каторувсіти ЖІ;
р. (тсотора] «сварка, розбрат», др. кото
ра, котера «тс. », стсл. ко то р.1 «бій»:
псл. kotora;- споріднене з свн. hader 
<<сварка, незгода», ді сл. h9o <<боротьба, 
бій», ірл. cath <<ТС. », гр. х6тщ; «гнів, 
злість», можливо, з лит. kataryti «би
ТИ», katalyti <<тс.»; менш певні або не
прийнятні зближення з р. (па)кость 
(Соболевский ЖМНП 1886, 152), з р. 
чета, лqт. caterva «натовn, загін» (Vail
laпt RES 19, 106), з р. которьtй (Vail
lant Сл. филология 1958/І 68), з вірм. 
kotoг <<шматок, уламок» (В ugge KZ 32, 
49).- Фасмер ІІ 353; Преобр. І 370; 
Мартьшов Сл. и ие. аккомод. 154-155; 
Bern. І 588. 

[которrати] <<З силою смикати, тер
мосити»; - очевидно, утворене від діє
слова торгати <<смикати» за доnомогою 
префіксального елемента ІШ- (ка-), по
в'язаного з відтінком згрубілості (пор.; 
[ковертати] «керувати, звертати», [ка
верза] «роздуми; нісенітниuя », тсадовб, 
п. kadlub «кадовб» тощо).- Див. ще 
торгати. 

которубка, тсотюрубка -див. коцю
руб. 

котрИй (питальний, відносний і не
означений займенник), кот6рий, [кот
р6й] ВеБ;- р. кот6рьtй, бр. кат6рьt, 
др. кomopьtu, тсотерьtи, п. ktбry, ч. 
ktery, слц. ktory, [kotery, kot(o)ry], 
вл. kotry, нл. kбtary, [kбtery, kбtory], 
схв. [кomepu], болг. [кутрйІ <<хто», 
слн. kateri, стсл. ко то рь, ко то рми, 
котерми;- псл. kotrь, kotorь, koterь, 
*kьtorь, *kьtеrь;-споріднене з лит. 
katras «котрий (із двох)», [kataras] «То.», 
лтс. katrs «кожен, усякий, будь-який», 
дінд. kataral) «котрий (із двох)», ав. 
katara-, гот. hapar, двн. hwedar, гр. 
(іон.) х6тєрщ;, гр. л6тєрщ; «тс. », оск. 
puturus-pid ,,3 обох боків», які зво
дяться до іє. *qцо-, займенникового ко
реня, наявного також у псл. kьto, укр. 
хто, і · суфікса -tor- (-ter-); первісно 
займенник означав «котрий із двох», але 
пізніше набув значення <<котрий із ба-

котя 

гатьох (незалежно від кількості)» і 
«який».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 360; 
Фасмер ІІ 354; Преобр. І 370; Slawski 
ІІІ 286-289; Briickner 278; Machek 
ESJC: 303; Натр RSl 32/1, 71-72; Po
korny 645-646.- Пор. хто. 

[коту! (вигук, яким проганяють 
овець) ЛЧерк;- неясне; можливо, по
в'язане з !коm, кота] (вигуки, якими 
проганяють котів), [тсутьІ (вигук, яким 
проганяють телят). 

[котуна] «Плита з казаном, зроблена 
так, що дим виходить із отворів навко
ло казана в комин», [котуня] «літня піч 
у дворі, кабиця» Мо, [кутуняІ «тс. »;
очевидно, результат видазміни форми 
[котл6нІ «грубка, плита», зближеної з 
молд. кот!}нз «невелике село, хутір».
Див. ще котлон. 

[котурмати] «обвивати, обгортати» 
Ж;- очевидно, афективне утворення. 

[котурюіш] «курінь, колиба» Ж;
неясне. 

[котурно] «моторошно; хмарно» Ж;
неясне. 

[котушки] (бот.) «липучка їжакова, 
Lappula echinata Gilib. (Echinospermum 
lappu\a Lehm.)» Mak;- очевидно, ре
зультат перенесення на рослину назви 

котушка за колесоподібною формою ві
ночка квіток липучки їжакової (Словн. 
601'. 305).- Див. ще котИти. 

[котЮга] <<собака»;- р. кутёнок «ще
ня», п. kotiuha (ст.) «собака; [здорови
ло]», слц. kot'uha «[тс.1; негідник, не
роба, шахрай»;- очевидно, давніше *тсу
тюга (зближене з котЮга «великий 
кіт»); могло виникнути на основі звуко
наслідувального вигуку *тсуть, яким 
підкликають тварин (пор. р. куть-куть 
«вигук, яким підкликають курей»), за 
допомогою суфікса -юга (Фасмер ІІ 
434; Преобр. І 421; Slawski ІІІ 11); не 
виключений і зв'язок з уг. kutya <<соба
ка» (Bruckner 262), щодо якого також 
припускається звуконаслідувальне по
ходження і початкове використання для 
підкликання тварин (MNTESz ІІ 686-
687). 

[котя] (ди'!'.) <<картопля» Ме;- оче
видно, результат спрощення важкого 

для вимови дітей слова картопля 
(див.). 
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котях 

(к6тяхЧ «суцвіття верби, лози тощо» 
ВеНЗн, ВеБ, (к6тлях тж, кот1Ьх ВеБ] 
«тс. »;-очевидно, результат контаміна
ції слів кетяг і котик «суцвіття верби » 
з оглушенням кінцевого r, властивим 
західним говіркам.- Див. ще кетяг, 
к6тик2 • 

І котЯх2 ] «кал свійських тварин (пе
реважно дрібних- кіз, овець тощо)»;
р. [котЯк];- не зовсім ясне; може бути 
пов'язане з [котЯк] «котячий послід» або 
з котйти з огляду на зовнішню подіб
ність екскрементів цих тварин до малень
ІШХ кульок.- Пор. кіт, котИти. 

[кбтяч] «кочет (У човні)»;- очевид
но, результат метатези в формі кочет 
при ;;южлпвому пов'язанні з котйти.
Див. ще кбчет. 

[коурка (віща)J «Гнідко, гнідаш» (на
зва коня в усній народній творчості) 
Ж;- р. ка(} рка, заст. ко(} рка «тс. », кау
рьtй (заст. коурьtй) «буланий»;- оче
видно, запозичення з тюркських мов 

(дтюрк. qolJur «рудуватий, каштано
вий; брунатний, буланий», каз. конур 
«жовто-бурий, бу ла ний», тур. konur 
«смуглявий, каштановий», чув. хіімар 
«бурий, коричневий, карий».- Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 99; Фасмер ІІ 211; 
Шипова 173; Преобр. І 302, 372; Дмит
риев 560; Rasanen Versuch 280-281; 
Егоров 291. 

[кбфа] «кухоль для води; посуд у 
вівчарстві Доп. УжДУ IV», [кофйнка) 
«кухоль» Ж;- запозичення з молдавської 
і румунської мов; молд. кофз «дерев'я
ний цебер», рум. с6Ні «те.», можливо, 
Через болг. кофа «Відро» і СХВ. кофа 
«(дерев'яне) відро; кошик», зводяться 
до нгр. х6сра «великий кошик», гр. 
x6q:>Lvщ; «те.», що не мають встановленої 
етимології (DLRЛ1 164; СДЕЛМ 208; 
Papahagi 303; Лє~L x6v 'L'l)\; vЄaG ЄЛA'f]'VL
X'l)G yMaa'f]G 1419; Frisk 937; Boisacq 
504); рум. c6fa виводиться також (Га
бинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 133) 
від лат. cup(p)a «бочка, діжка», від ар. 
quffa «кошик» (БЕР ІІ 691) і від тур. 
kova (koga) «відро» (Младенов 254; 
Дзендзелівський НЗ УжДУ 13, 74).
Пор. кофіЯ. 

кофе «кава», к6фій (заст.), [коффа 
Ж. к.6хва Ж, кохвія Л) «те.», кофе ін 
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кох 

(хім., фарм.), кофеінка «зерно кавового 
дерева», !кофей] {бот.) «кавове дерево 
аравійське, Coffea arabica L. » Mak, 
!кофій, кохвій] «Тс. » Mak, кофейник, 
кофейниця, кофейня;- р. к6фе, заст. 
к6фей, ст. кофе (1649-1653), кофий 
(1724), бр. кофе, вл. kofej;- запозичено, 
очевидно, через російську мову з гол
ландської; гол. koffie «кава» (разом з 
англ. coffee) походить з того самого дже
рела, що й фр. ісп. порт. cafe, іт. caffe, 
нім. Kaffee, укр. кава.- Шанский ЗСРЯ 
ІІ 8, 361; Фасмер ІІ 355; Маргар ян РР 
1972/2, 57 -59; Преобр. І 372; Fries 
NEW 343; Юеіn 309.- Див. ще кава1 . 

ІкофіЯ) «з'єднана з проведеним від 
річки каналом яма, з якої черпають 
воду для поливання» Дз;- очевидно, 
утворене на основі молд. кофій «ши
рокий і низький дерев'яний uебер» 
(рум. cofei (cofeie) «те.»), nохідного від 
молд. кофз (рум. c6fa) «дерев'яний це
бер».- Дзендзелівський НЗ У жДУ 13, 
74; СДЕЛМ 208; DLRM 164.- Див. ще 
кбфа. 

[кбфля] «ополоник» Я; -очевидно, 
результат контамінації п. chochla «опо
лоник» (або укр. [х6хля] «тс.») і п. ст. 
kofel «кухоль», що відбулася у поль
ських або суміжних з ними українських 
говірках.- Див. ще кухоль, хбхля 2 . 

кбфта, кофтИна, [к6хта Ж, кухта 
Пі, к(Jхтик Пі];- р. кофта, бр. кофта, 
[копта, кохта);- очевидно, запозичен
ня з яІюїсь германської - скандінав
ської або (нижньо)німецької мови (ll1в. 
kofta «короткий одяг або плащ», дат. 
kofte «те.», норв. kufta «широкий одяг, 
дорожний nлащ», kufte «жіноча курт
ка», нн. [kuft] «грубий вовняний кап
тан», нім. (прибалт.) [kuft) «домашня 
куртка, піжама »); безпосереднім джере
лом запозичення для слов'янських і 
скандінавських мов вважають (Kiparsky 
Baltend. 162) німецьку мову; менш імо
вірні дальші пов'язання: з тюрк. kaf
tan, укр. каптан (Преобр. І 372) або 
з перс.-тур. kufter «тканина» (Bern. І 
537).- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 362; Фас-
мер ІІ 355. · 

[кох] «кошик» Ж;- очевидно, ре
зультат зворотного словотвору від фор-



кохати 

ми кошик (пор. р. зонт <зонтик).
Див. ще кіш1 . 

кохати «любити; плекати, вирощу
вати, виховувати», кохатися (у чомусь) 
«любити (щось)», [кохан) «коханець», 
коханець, !коханикJ «пасерб, прийомний 
син» НЗ УжДУ 24/2, коханка, коханок, 
КОХаННЯ, коханчиК «ВИХОВаНеЦЬ», КОХа
ний, [кохастий) «добре вирощений», 
закоханець, закохання, закоханий, [при
кохати] «виростити додатково» ж, [прй
кохок] ~<приріст, приплід» Ж, укохати, 
укоханець, укоханий «улюблений; випе
щений»;- р. [кохатьl «пестити, дбайли
во доглядати», бр. кахаць «кохати», п. 
kochac, ч. kocl:iati «те.», kochati se «ко
хатися (в чомусь)», слц. kochat' sa «те.», 
цсл. ко_r.:1ти «Любити»;- псл. kохаtі;
очевидно, пов'язане з іє. *kos- І kеs
«чесати, скребти», до якого зводиться 

Й ПСЛ. cesati «ЧесаТИ»; сумнівне ВИВедеН
НЯ від кореня kok-(s-) (у лит. kakti 
«досягти» та ін.- J acobsson Scando
slavica 14, 99-115). пов'язання з лат. 
carus «любий, дорогий» (Machek ESJC 
267), з лит. kekse «повія» (Jagic 
AfSIPh 20, 369), лат. comis «ласкавий, 
послужливий» (Walde- Hofm. І 254), 
а також з kok- у п. kokot «півень» (Rud
nicki SO 15, 33-36; J akobson ІІ 639); 
не виключений вплив п. kochac на зна
чення українського кохати; розгляд 
українського слова як полонізму (Bern. І 
538; Richhardt 66) більш сумнівний.
Фасмер ІІ 356; Slawski ІІ 311-313; 
Bri.ickner 242; 1\1achek ESJC 267; ЗССЯ 
10, 110-111.- Див. ще коса\ чесати.
Пор. рОзкіш. 

[кбхва] (бот.) «люпин, Lupinus L. » Я, 
Mak; [кохфія] «люпин шорсткий, Lupi
nus hirsutus L. » Mak;- очевидно, ре
зультат перенесення на люпин назви 

[кбхва] «кава; кавове дерево» за подібні
стю плодів цих рослин (Флора УРСР VI 
314; УРЕ VI 45, VIII 318) (пор. укр. 
[кdва] «ЛЮПИН»).- Див. ще Кава\ кофе. 

кохівхіни (мн.) «порода курей м'яс
ного напряму», кохінхінка «курка ко
хінхінської породи»;- р. кохинхйнка 
«кохінхінка», бр. кахінхfнка, п. kochin
china, ч. kochinchinka, kochinchina 
«Тс. »;-запозичення з якоїсь західно
європейської мови; пор. нім. Kochinchina 

КОЦ 

«Кохінхіна (південна частина сучасного 
В'єтнаму)», фр. Cochinchine, англ. Co
chin China «тс. »); порода курей дістала 
своє ім'я від європейської назви країни, 
де її виведено (у в'єтнамській мові най
менування Кохінхіна не відоме).- СІС 
367; БС3 13, 296; Kopalinski 499. 

!кохітник) (бот.) «вид рододендрона, 
Rhododendron ferrugineum L. », [когіт
нйкl «тс. »Ж, [кохиrпнйк] «Rhododendron 
ponticum (myrtifolittm)» ВеНЗн;- оче
видно, похідні утворення від [к6готь] 
«кіготь»; назви могли бути зумовлені 
видавженою ланцетовидною формою ли

стків рододендрона (УРЕ 12, 305), по
дібних до кігтів. 

кбхля - див. х6хля 1 • 

ІІОЦ1 «КИЛИМ, КОВдра», КОЦЬ «ТС. », 
[коцаніl (жін. р.) «плащ з овечої вов
ни» О, !коцарка] «килимарка», [коцар
ство] «килимарство» Я, [кацЮк) «жіно
чий вовняний одяг, подібний до запаски; 
доморобна груба ряднина» Л, ЛПол, 
[коця] «домоткана ковдра» До, [.rодз] 
«вовняна ковдра, доріжка» О, [коцарю
ваrпиl «робити килими»;-р. бр. [коцl 
«КИJШМ», др. кочь «опанча», коць «ТС.», 

п. koc «вовняна ковдра», ч .. ст. koc «дов
гий волохатий плащ», нл. kuca «вид 
домотканої ковдри, папони », слн. koo 
«ковдра»;- запозичення з давньоверх

ньонімецької мови; двн. kozzo (чол. р.), 
chozza (жін. р.) «груба вовняна ткани
на, ковдра, одяг», від якого походять 
свн. kotze «те.», нвн. Kбtze «груба вов
няна ковдра», споріднене з дангл. kot 
«груба вовняна тканина, ковдра, одяг», 
франк. *kotta «тс. »; сумнівні спроби 
пояснення слова як слов' янського і 
пов'язання його З р. [коть'і] «вид жіно
чого взуття», псл. kotiti, укр. котйти 
(Соболевский РФВ 70, 82-83).- Фас
мер ІІ 356; Slawski ІІ 309; Bri.ickner 242; 
Юuge-Mitzka 398. 

[коц2 ] (виг.) «і:J.ок, стук» Ме, [к6цати] 
«стукати>> Ме, [к6цкати] «те.>> Я; - р. 
[к6цнуть) «ударИти»;- звуконасліду
вальне утворення; первісно могло бути 
пов'язане з р. [к6сать] «сильно бити; 
рубати», яке зводиться разом з укр. 
коса, косйти до іє. *kes-/-kos-.- Пор. 
коса2 • 
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коцабки 

[коцабки] (у виразі к. зробити «пере
кинутися» (про враженого пострілом 
зайця));- неясне. 

!коцати] «блювати» Ж;- запозичен
ня з німецької мови; нім. kotzen «те.» 
виникло на основі kopp(e)zen «те.», по
хідного від свн. koppen «nлювати; ви
вергати».- Кluge-1'-litzka 398. 

коценіти- див. куці ні ти. 
[коцка) «жеребОІО> ВеУг;- очевид

но, запозичення з угорської !1.1ови; уг. 
kocka (<кубик; клітка; жереб» походить 
із якоїсь слов'янської мови, можливо, 
~овацької; слц. kocka ( < kostka) «куб; 
юстка (гральна)» пов'язане з kost' «кі
стка», укр. кість.- MNTESz ІІ 511-
512; Barczi 167.- Див. ще кість. 

[коцкотйти] «чимчикувати>> Ж;- оче
видно, звуконаслідувальне утворення, 
можливо, пов'язане з вигуком [коц2] 
(пор.). 

[кбцмйн] (бот.) «а гр ус звичайний (від
хилений), Grossularia reclinata Mill. (Ri
bes grossнlaria L.) » ВеНЗн, [коцмалькй] 
«ТС.» ВеНЗн;- не зовсім ясне; можли
во, пов'язане з коси (коцмин < *космин, 
коцмальки < *кос,иальки - «косматі», 
тобто «волохаті ягоди») з огляду на те, 
шо ягоди й листки агрусу вкриті волос
ками (Нейштадт 303-304); пор. як па
ралель п. ст. kosmatki «агрус».- Пор. 
коем. 

[коцобйрка] «білка» Ж, [кацабірка 
кацабу рка] «Те.» Ж;- очевидно, пов'я: 
зане з [коцопйр] «кажан» як результат 
вторинного перенесення цієї назви на 
білку.:- Див. ще кучопір. 

коцопнр- див. кучопІр. 
[коцофіст] (орн.) «довгохвоста сини

ця, Aegithalos caucJatus L. » Ж, Ікото
фіст] «те.» Ж;- очевидно, первісне *ко
тохвіст, утворене з основ слів кіт і 
хві~т з. ~.гляду на довгий (як у кота) 
хвtст ще1 nташки, який у гнізді заrи
н~ється; ц на місц~ т у слові коцофіст 
МІ~ виник~ути шд впливом [к6цур] 
«ют».- Вошств.- Кіст. 288· Urania 
Tierr. Voge1 436.- Див. ще к'іт, хвіст. 

[кбцур] «КіТ»; -очевидно, запози
чення з nольської мови; п. kocur «те.», 
як і ч. kocour, слц. kocйr, вл. kocor 
нл. kocor «те.», виникло на підставі 
псл. (зах.) [*kotjerь і *kotjurьl «тс.», 
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у:вореного від псл. [*kotja] «кін, по
хщного від kotь «Тс. »; можливо, сюди ж 
належить і р. [кошура] «кішка» (з *ко
чура).- Slawski ІІ 319-320, 322; Ma
chek ESJC: 266; Schuster-Sewc 580-
581; 3ССЯ 11, 207.- Див. ще кіт. 

[коцурникl' (бот.) «розхідник зви
чайний, G1echoma hederacea L. »;- по
хідне утворення від [к6цур] «кіт»; назва 
зумовлена, очевидно, особливою реак
цією котів на запах розхідника, що 
нагадує запах м'яти; пор. р. [котов
ник] «розхідник звичайний», кошачья 
мята, бр. [каціная мята, мята кашач
ча] «те.».- Попов Лек. раст. 38.- Див. 
ще кбцур.- Пор. котовик, кбшки. 

коцЮба «кочерга, рогач СУМ, Пі; 
[віл з рогами, схожими на рогач]», 
[коцйба] «коцюба; милиця» Ж, [коцібан] 
«коцюба» BeYr, [коцуба] «те.» Пі, ко
цуба «жердина, якою вдаряють по воді, 
заганяючи рибу» Ник, [коцюбйлно] «дер
жак коцюби» Мо, [коцЮбка] «ковінька>) 
Л, [коцЮбнuкl «місце, де стоять коцюби» 
Я, Л, [куцюбd] «коцюба» Я, Ікоцюба
тийl «зігнутий, як коцюба» Я; - п. ko
ciuba «кочерга»;- очевидно, запози
чення з тюркських мов (пор. чаг. к6сdгіі 
«те.», каз. косо у «палиця, якою мішають 
вогонь», тур. kusku_ «залізний лом; вид 
кочерги», кирг. козО «кочерга», пов'яза
ні з дтюрк. koziigu «Те.», похідним від 
kбzii «помішувати»); безпідставними е 
думка (Richhardt 66; Bruckner 242: 
Bern. І 536) про nольське походження 
українського слова, а також пов'язаиня 
n. kociuba з нім. Kotschaufel «лопата 
для бруду» (Korbut Wyrazy niemieckie w 
jf?zyku po!skim 80) або з нім. *Kotschabe 
«шкребачка для бруду» (Karlo\vicz SWO 
285); п. kociuba походить від укр. ко
цЮба.- Slawski ІІ 318-319. 

[коцЮбити] «Бабити, тягти»;- не
ясне; можливо, первісно означало «гну
ти, згинати» і в такому разі пов'язане 
з коцЮба, коцЮбитися (пор.). 

коцЮбитися «[згинатися, корчити
ся] ?К• (перен.) комизитися, пручатися», 
коцюбнути «мерзнути, заклякати» [ка
цубнуrпи] «те.»;.:._ суфіксальне утв;рен
ня від коцЮба, що виникло на основі 
порівняння закЛяклих, зігнутих предме-



коцЮк 

тів з коцюбою (первісно схожою на ко
віньку).- Див. ще коцЮба. 

[коцЮк] «щур» Мо;- очевидно, ре
зультат контамінації слів пацЮк. «щур; 
порося» і коця «свиня; порося».- Див. 
ще коця, rшцЮк1 • 

коцюрба (бот.) «черемха, Pruпus pa
dus L. », [коцірба ВеНЗн, коцірбина 
ВеНЗн, кочурба Mak, к.очурбuна ВеЛ, 
ВеНЗн] «те.»; -запозичення з поль
ськоУ мови; п. [kocirba, kocierba, ko
cierpka], ст kocirpka, pocirpka, як і слц. 
ttpka, нл. pбserpina «те.», виникли на 
основі первісного pocirpka (*pocierpka), 
пов'язаногаз росіеrрпа.,с. укр. потерпну
ти з огляду на терпкий смак ягід че
ремхи (Machek J m. rostl. 110); менш об
грунтованим є розгляд ko· як первіс
ного орефікса (Brikkпer 242), а також 
пов'язання з ч. kotrba «Голова» (Karlo
wicz SWO 307).- Slawski ІІ 316-317.
Див. ще no. терnнути. 

коцЮрбитися «гнутися, кривитися, 
скорчуватися», [куць6рбитися] «те.» 
Ме, [коцюmjб] «ВИд танцю» Ш, [куцю
руб] «зігнутий, спотворений палець; вид 
танцю», [куцюрубк.а] «недорозвинений 
кривобокий овоч» Ме, [скорцЮбurпися] 
«скоцюрбитися>> Ж, скоцЮрблений;- не 
зовсім ясне; очевидно, пов' язане з к.о
цЮрба у незасвідченому значенні «ко
цюба, ковінька>> (пор. молд. коч6рбз 
(рум. coci6rb3) «коцюба» (з укр.)). 

[коцюрrа] «палиця, ковінька», [к.у
цЮрга] «кочерга, коцюба>> Ж;- очевид
но, результат контамінації і семантичних 
змін слів коцЮба і кочерга (див.). 

[коцюруб] (бот.) «вид гриба, Meru
lius spec.?» Mak, [котюрубка] «зморшок, 
Helvella (Morchella?) esculenta Pers. » 
Mak, ! каторубка (з'їдома)] «Те.» Ж;- по
в'язане з коцЮрбитися «гнутися, криви
тися, скорчуватися», [куцюрt.}бка] «не
дорозвинеюій кривобокий овоч»; така 
назва цих грибів зумовлена їх складча
стою формою.- Див. ще коцЮрбитися. 

[коця] (дит.) «свиня, порося>> Ме, 
[куця] (дит.) «те.» Мо, [коць-коць] 
(вигук, яким підкликають свиней) 
Ме, [коць6-коць6] «те.» Ме, [коцЮ
коцЮ] «те.; вигук, яким підкликають по
росят» Мо, [кудзf()-t,удзЮl (вигук, яким 
підкликають свиней) Мо, [к.уцЮ-куцЮ] 
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(вигук, яким підкликають свиней і 
овець) ЛЧерк, Дз, О, [куцЮ] (вигук для 
підкликання свиней), [к.уць-куць] «Те.» 
Л, [куць] (вигук, яким відганяють сви
ней) О, [куць6-куць6] (вигук, яким під
кликають і відганяють свиней) Дз, Мо, 
[куць6в] (вигук, яким підкликають сви
ней) ВеБ;- р [куц, куць] п. kuc kuc, 
kuciu kuciu <<Те.»;- неясне; можливо, 
пов' язане з [куцу-куцу] (вигук яким під
кликають щенят). 

[коцЯбнути] «мерзнути>> Ба;- оче
видно, результат контамінації слів ко
цЮбнути і [зЯбнути]; віднесення до слів 
з невідомим в українській мові коренем 
(Бандрівський Досл. і мат. IV 5) не 
зовсім точне.- Див. ще зЯбнути, ко
цЮбитися. 

[коцямбати] «смикати за волосся» 
Ж;- неясне. 

коч «вид коляски, фаетона», [ко
чuга] «ТС. )) ВеУг, [к6чиш1 «ВіЗНИК» ж, 
[кдчіш] «те.» Я, [кочі Я] «віз» Я, ст. коч 
(XVII ст.);- П. kocz «ВИД КОЛЯСКИ», 
ч. koCi «візник», слц. koe «коляска, 
фаетон», болг. кочlія, м. кочиjа, схв. 
кдчujа, слн. kocija «те.»; -очевидно, 
через польську мову запозичено з угор

ської; уг. kocsi «віз(ок)», що виникло 
як скорочення словосполуки kocsi (sze
ker) «кочський (віз(ок)), є прикметни
ком, похідним від назви населеного 
пункту Kocs <<Коч», мешканці якого в 
XV-XVI ст. перевозили такими возами 
пасажирів між Будою та Пештом і Від
нем; етимологія назви Kocs неясна; 
[к.6чиш (к6чіш) І пов' язане з уг. kocsis 
«візник», похідним від kocsi.- Kopa
linski 499; Slawski ІІ 320-321; Machek 
ESJC 265-266; РЧДБЕ 1982, 449; 
MNTESz ІІ 514-515; Barczi 167. 

кбчало, кочалИстuй, кочела, к6чело, 
к.очuло, кочилЯстuй, кочілuстий, кочіль
ця - див. котИти. 

[кочанець] (бот.) «кульбаба звичай
на, Taraxacum officinale Wigg. >> Маk;
очевидно, похідне утворення від [ко
чан] «качан; стовбур»; мотивапія назви 
неясна.- Пор. качан. 

[кочатнИчка] (бот.) «курячі очка nо
льові, Anagallis arvensis L. »Ж. !кочат
нички] «те.>> Mak;- не зовсім ясне; мож
ливо, утворене від [качат] «півень» як 
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синонімічне щодо іншої назви курячі 
очка, що могла виникнути на основі наз
ви [куряча сліпота] «те.», яка пояснює
ться отруйним характером pocлини.

Slawski ІІІ 426.- Пор. кочет. 
кочегар, кочегарка, кочегарня, коче

гарити;- бр. качагар;- запозичення з 
російської мови; р. кочегар є результа
том видазміни давнішої форми *кочер
гар, похідної від кочерга.- Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 363; Фасмер ІІ 357; Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 424.- Див. ще 
кочерга. 

[кочедИжник] (бот.) «безщитник, 
Athyrium filix femina (L.) Roth. (Asple
nium filix femina Bernh. », [ко'lадuжник] 
«те.>> Ж;- очевидно, запозичення з ро
сійської мови; р. [кочедьtжник] «папо
роть», можливо, пов'язане з lкочедьtк] 
«шевське шило», яке може бути тюр
кізмом (Вахрос 91); семантична моти
вація назви рослини не з'ясована.
Меркулова 119. 

кочерга СУМ, Ж. кочережник «місце 
для кочерп, [кочержаник] «держак ко
черги>> Ж. кочержИлно. [кочержйльно] 
«те.», [кочерйжник] «місце для кочерr>> 
Ж, Л, lкочержник Ж, ко"tерник Ж] 
«Те.»;- р. кочерга, бр. качарга, п. ст. 
koczarga;- псл. *kocьrga;- очевидно, 
пов'язане з р. [кочера] «сукуватий стов
бур», [кокора] «довга соснова балка із зі
гнутим кінцем»; менш вірогідне припу
щення (Дмитриев 565) про те, що джере
лом слова кочерга є тюрк. * kocirga (пор. 
ног. кбшерге «nалиця з залізним гачком», 
каз. кбшер «вісь», тат. кучар «те.»); 
мало обгрунтоване виведення з слово
творчого комnонента ко- і кореня чер
(Шанский 3ИРЯ VII 209; Никончук 
3тимология 1977, 124-125), як і пов'я
зання з н. Kбtschaufel «лопата для згрі
бання ГІ!ОЮ» (Mikl. EW 122) або з н. 
Kбtschabe «скребачка для гною» (Kar
lowicz SWO 285); п. [koczerga, koczerha] 
є, очевидно, запозиченнями із східно
слов'янських мов.- Шанский 3СРЯ ІІ 
8, 363-364; Фасмер ІІ 358; Buga RR І 
445; Slawski ІІ 321-322; 3ССЯ 10, 
105-106.- Див. ще кокора. 

[кочереІ'а] (бот.) «бруква, Brassica 
napus L. »;- р. кочерЬtга «качан»;- оче
видно, похідне утворення від *кочера 
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«качан» (пор. р. [кочёра] «сукуватий 
стовбур»), що пов'язується з лит. kuks
tera «горб, спина; тягар» (Buga RR І 
445); може бути споріднене також з ка
чан, кочерга.- Фасмер ІІ 358; Ильин
ский РФВ 73/1, 293-296.- Пор. ка
чан, кочерга. 

кочет «пристрій для закріплення ве
сла на борту човна; [кілок у плузі] )), 
[качат] «півень» Ж. [кочать] «кочет», 
[кочедь Мо, кочеть] «те.», [кочут] «Пі
вень» Ле; - р. [кочет] «півень, півнячі 
шпорки; кілок для закріплення весел», 
бр. [кочат] «кочеп, п. ст. koczot «звід
ник; дрібна монета», [kocot] «китичка, 
торочки», [kocatek] «мала, непомітна 
істота»;- псл. *koeet'Ь «півень»;- оче
видно, утворення звуконаслідувального 
походження, пов'язане, як і [кокош] 
«півень», з вигуком коко; значення типу 
«пристрій для закріплення весла; кілок 
у пл уз і» та ін. є первісно переносними, 
що виникли за подібністю відповідних 
предметів до півня.- Булаховський 
Ви бр. пр. ІІІ 292; Шанский 3СР Я І І 8, 
364; Фасмер-Трубачев ІІ 358; Преобр. І 
373; Slawski ІІ 323-324; 3ССЯ 10, 
106.- Див. ще коко1.- Пор. кбкош1 . 

[кбчка] «залишок від скошеної ба
дилини кукурудзи Мо; корч, пеньок, 
купина на болоті Л»,[кічкування] «кор
чування>> Я, [кочкування] «те.» Я, [коч
ковий (комиш)] «вид очерету, що росте 
на купинах>> Дз, [кочковатий] (у сполу
ченні [к-та осока]) Ж, [кочкувати] «кор
чувати» Я;- р. кочка «кушІна», [ко
ча] «те.»; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане з качан [кочан] або з *k'Ьkь 
(пор. схв.-цсл. ~;ь.кь. «волосся, кучері», 
Kh.ІKd «те.») і з куча «купа»; у такому 
разі споріднене з лтс. kukurs «горб; 
пипоть (у курей)>>.- Шанский 3СРЯ li 
8, 364; Фасмер ІІ 358; Преобр. І 373; 
Брандт РФВ 18, 6; 3ССЯ 10, 107; Traut
mann 121. 

[кочкар] «племінний баран» Я;- р. 
[кочкар, кочкарь,качкар];- запозичення 
з тюркських мов (пор. кар. кz,очкz,ар 
«те.», тур. ko<;kar «баран; боєць», тат. 
кучкар «племінний баран», пов'язані з 
крим.-тат. коч· «баран», тур. ko<; «те.», 
спорідненими з монг. quca «кастрова
ний баран»).- Фасмер ІІ 359; Шипова 
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199; Rasanen Versuch 274; Радлов ІІ 
616, 617, 1010. 

[кочкодан] «по-чудернацькому одяг
нена й неприємна особа», [кучкудан] 
«опудало» Я, ст. кашкадам (зоол.) «мав
па зелена, Cercopithecus sebaeus (?)» 
(XVII ст.);- бр. [качкадан) «опудало», 
ч. koekodan «vrавпа зелена», вл. заст. 
k6ckodan «те.»;- запозичення з поль· 
ської мови; п. koczkodan «оnудало» є, 
очевидно, запозиченням нез'ясованоrо 
походження, перша частина якого була 
зближена з п. ст. koczka «кішка»; не
виправдане припущення (Bri.ickner 243) 
про походження польського слова від 
ч. kockodan, яке саме походить з 
польської мови; рум. co~codan «мавпа>> 
запозичено з польської мови, можливо, 
за посередництвом української (DLRM 
192).- Slawski ІІ 323; Machek ESJC 
266. 

[кочмолух] «йолоп, невіглас, бов
дур; гультяй»;- запозичення з поль
ської мови; п. kocmoluch «неохайна, 
брудна людина>>, [kocmieluch, kosmo
lucha] «те.>> утворено на основі п. ст. 
kosm «пасмо волосся» (укр. [коем]) за 
допомогоюсуфіксів -ot(a) і -uch (*kosmo
la > [kocmola] «брудна дівчина»), мож
ливо, також шляхом зближення із smo
lic «Мазати смолою, бруднити» (пор. п. 
smoluch «брудна людина»).- Slawski ІІ 
319.- Див. ще коем. 

[кочубарка] (орн.) «посмітюха, чу
батий жайворонок, Galerida cristata L. » 
Л;- очевидно, результат контамінації 
слів [кочубейка] та [чубар] «тс.»- Див. 
ще кочубей, чуб. 

[кочубей] (орн.) «посмітюха, жайво
ронок чубатий, Galerida cristata L. », 
[кочубейка] «те.>> Ж;- етимологічно 
не зовсім ясне; на думку Булаховсько
го (Вибр. пр. ІІІ 238), походить із тюрк
ських мов; пояснюється також (Варбот 
3тимология 1968, 68-69) як похідне 
від чуб (псл. сuЬь) з префіксальним 
елементом ko- (псл. ko-, ka-), тим самим, 
ЩО і В КОВерзувати, кадіб та ін. 

кочувати «жити мандрівним (неосі
лим) життям», [кочуватися] «приходити 
ДО КОГОСЬ», [КОЧЄВНUК) «КОЧОВИК» Ж, 
кочівля, кочівнИк, кочовИк, [коч6висько] 
«стоянка кочовиків» Ж, [кочовИця] «ко-
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чування; стоянка кочовиків» Ж, кочо
вИще, [коч6вник Я, кочевний], кочовИй, 
[кочувdтий] «такий, що любить кочува
ти» Я, [скочуватися] «переселитися»;
р. кочевdть, бр. качаваць, п. koczowac, 
ч. kocovati, слц. kocovat';- запозичен
ня з тюркських мов (уйг. кочмак «пере
селятися, кочувати», алт. коч, кар. 
к6чмзк, тур. gб<;mek «те.»).- Шанский 
ЗСРЯ ІІ8, 362; Фасмер ІІ 357; Преобр. І 
373; Шипова 198-199; Дмитриев 538: 
Slawski І І 324-325; Briickner 243; Ma
chek ESJC 266; Bern. І 537; Rasanen 
Versuch 285-286. 

[кочукІ «шворінь у плузі» Ж, Я;
п. [koczuk] «тс. >> (з укр.);- неясне. 

[кошак] «сніп жита чи пшениuі » 
Кур;- очевидно, пов'язане з косИти, 
коса2 (див о) о 

[кошалка] «кошіль» Ж;- р. lко
шалка] «КОШИК; торбина», бр. [кашалtі) 
«великий кошик», п. koszalka «КО
шіль»;- псл. (пн.) kosHьka, похідне 
від *koselь І koselь, якому відповідає 
укр. к6шЕль.- Фасмер 11 360; Slawski 11 
539-540.- Див. ще кіш1 . 

[кошанник] (бот.) «дивина qорна, 
Verbascum nigrum L. » Mak;- р. [ко
шанник, кошан.икІ «тс.; вид півників, 
Iris ruthenica Ait. », бр. [коиtЬtЦ] «півники 
жовті, Iris pseudacorus L. »;- неясне. 

[кошар] «кошик»;- очевидно, запо
зичення з угорської мови; уг. kosar 
«ТС. >> походить з південнослов'янських 
мов: болг. к6шер «вулик», м. кошар 
пс. », схв. кдшара «кошик; хлів, за
горожа для овець (плетена)», кошар 
«верша», слн. kosara «кошик»; півден
нослов'янські слова розглядаються 
(Skok ІІ 166-167; Sla\vski ІІ 540) як 
праслов'янські .утворення.- MNTESz ІІ 
586; Barczi 173; Bezlaj ESSJ ІІ 72; 
Bern. І 587.- Див. ще кіш1.- Пор. 
кошара. 

кошара «Загорожа дЛЯ овець; (nо
грібник; фашистський концтабір 1 Л», [к6-
иtар] «загорожа для овець», [кошарйнє] 
«місце, де була кошара» Ж. [кошарищеl 
«ТС.>>, [коиtарник] «кошара>> Мо, [коша
р6вина] <<(можлИво) платня '!а кошару» 
Доп. УжДУ IV, [кошарити] «заганяти 
худобу в кошару>> Ж, [кошарувати] 
<<Тримати худобу в кошарі» Ж, ст. ко-
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шарьt (1565);- р. [кошара] «загорожа 
для овець», бр. [кашара], п. koszara, ko
szar, ч. kosar, слц. kosiar, болг. кошара, 
м. кошара, схв. кошара «те.; хлів», цсл. 
КQШLІр<І, КQШLІРІ<І «загорожа для 

овець»;- очевидно, запозичення з мол

давської і румунської мов; молд. ко
шар(а) «ХЛіВ, загорожа ДЛЯ худобИ», 
рум. со~ат, co~ara «те.» є зворотними за
позиченнями з болгарської або сербо
хорватської мови; болг. кошара, схв. 
кошара, очевидно, виникли на основі 
рум. ca~arie «сироварня; вівчарня», [ca
~are] «те.» (<лат. casearia «сировар ня») 
як результат його зближення з болг. 
кош «плетений кошик», схв. кош «ве
ликий КОШИК>>; рум. ca~arie Є ПОХід
НИМ від са~ «овечий (або козячий) 
сир», що продовжує лат. caseus «сир», 
споріднене з псл. kvasь, у кр. квас; менш 
імовірне виведення слова (Slawski ІІ 
')40-541; Клепикова 188-200) від псл. 
* kosь «кошик».- Булаховський Нариси 
І 18; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 365; Фас
мер ІІ 360; Трубачев 3тимология 1966, 
377; Briickner 260; 3ССЯ 11, 183-186; 
DLRM 120, 192; Papahagi 279; Wa!de
Hofm. І 176.- Див. ще казеїн. квас. 

[кошатник] (бот.) «Комиш, Scirpus 
(Tourn.) L.» Ж. Я. [кошельнйк] «ТС.» 
Ж, [кошина) «товстий добірний очереп 
Мо;- похідні утворення від кіш1 ; назви 
зумовлені тим, що з комишу плетуть 
коші, кошелі тощо (Вісюліна-Клоков 
109).- Див. ще кіш 1 . 

[кошей) «фаланга, каре; шикування 
в три шереги в запорізькому війську>> 
Ж. Пі;- неясне. 

кошеніль (ент.) «червець (кілька ви
дів комах підряду кокцидових, що во
дяться в Центральній Америці, Калі
форнії тощо); (хім.) барвник, що виготов
ляється з речовини, наявної в тілі са
миць цих комах»;- р. кошенйль, бр. 
кашаніль, п. koszeпila, ч. слц. kosenila, 
схв. кошенил, слн. kosenilja;- запози
чення з французької мови; фр. cochenille 
«червець; кошеніль (фарба)» походить 
від ісп. cochiniJlo «Те.; мокриця», зменш. 
від ісп. cochino (cochina) «свиня», що, 
як і фр. cochon «Те.», має, очевидно, Зву
конаслідувальне походження; думка про 
італійське походження фр. cochenille 
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(Фасмер ІІ 360) мало обгрунтована.
СІС 367; SW ІІ 494; Sl. wyr. obcych 396; 
Dauzat 184; Gamillscheg 239, 240. 

кбшерний «ритуально чистий (в іу
дейській релігії)» Ж, ПУС, [кашйрний] 
«Те.» Ме;- р. [кошерньtй], бр. кашарньt, 
п. koszerny, ч. koserny, koserovany, слц. 
kбser «те.», схв. кotuep «їжа, приготова
на за приписами іудейської реліrії»;
запозичення з мови ідиш; ід. koser 
«кошерний» походить від гебр. kaser 
r<належний, відповідний».- Фасмер І l 
360; Slawski І 542-543; Kopalinski 533; 
SW ІІ 494; Юuge-Mitzka 396; Gese
nius 402. 

[кошики] (бот.) «конюшина гірська, 
Trifolium montanum L. », !кошйціJ 
«те.»;- бр. [кошачкі] «конюшина по
льова, Trifolium arvense L. », !кашуркі, 
кашурнік] «Тс. »;- неясне; можливо, по
в'язане з кошик «корзина». 

[кбшитися] «пручатися; величатися, 
бундючитися» Ж;- очевидно, результат 
скорочення початкового кокошитися 
«бундючитися, хизуватися», похідного 
від [кокош1 ] (див.). 

[кошиця] (бот.) «Вербена лікарська, 
Verbena officinalis L. » Mak;- р. !ко
шйща], бр. [кошьtчкі], п. koszyczek, 
[koszyczko, koszyczki], ст. koszyszczko 
«Те.»;- неясне; можливо, похідне утво
рення від кіш1 або кошик (пор. Slaw
ski ІІ 549). 

[кошка] (бот.) «в'язіль барвистий (го
рошок кучерявий), Coroni!la varia L. Ж; 
вид аконіту, Aconitum пape!lus L. Mak; 
грицики звичайні, Capsella bursapasto
ris L. Mak», [кашки] «череда трирозділь
на, Bidens tripartitus L. » Mak;- р. 
[кошка] «в'язіль барвистий; череда три
роздільна», п. ст. kokoszka r<грицики 
звичайні», ч. kokoska, схв. [кокошица] 
«те.», ч. [kocici drapky] «в'язіль барви
стий»;- неясне; щодо ч. схв. kokoska, 
п. kokoszka «грицики» припускається 
(Machek J m. rostl. 63) походження від 
давнішого kaska «крупа» (пор. укр. 
[кашка) r<грицики звичайні»). 

[кбшки] (бот.) «котяча м'ята справж
ня, Nepeta ca'taria L. » Ж, [кошачкu] 
«Те. Ж; розхідник звичайний, Glechoma 
hederacea L. Mak», [кошечник] «розхід
ник звичайний» Ж, Mak;- р [кошечник] 



кошлатий 

котяча м'ята справжня; розхідник зви
чайний»;- похідні утворення від кішка, 
кошачий; назви зумовлені приємним для 
котів запахом цих рослин (Вісюліна
Клоков 295; Федчеrшо-Флеров 808; · 
Попов Лек. раст. 38).- Див. ще кіт.
Пор. котовик. 

КОШЛаТИЙ, [кошлатйняє] «ВОЛОСЯНИЙ 
покрив» ЛексПол, кошлати, кошлати
ти, [кошлатіти], [рожишлатийІ «роз
кошщ1ний » ВеНЗн, розкошланий;- не 
зовсім ясне; очевидно, пов'язане з коси, 
косматий; зіставляється також (Топо
ров lV 360) з лит. kuslas «оброслий, во
лохатий, патлатий »; безпосередне зі
ставлення з р. [кослатьсяІ «кривити<::я; 
робити грнмаси », п. koslac si~ «кульга
ти», koslawy «кривий, клишоногий» і 
под. (Slawski 11 556-557) недостатньо 
обгрунтоване. 

кошма «повстина з овечої вовни»;
р. кошма, бр. кашма; -очевидно, за
позичене з тюркських мов, можливо, 

за посередництвом російської мови (пор. 
чаг. кошмак «з'єднувати, зв'язувати, 
складати», тур. kosmak «приєднувати», 
пов' язані з дтюрк. qos- «приєднувати, 
з'єднувати; додавати; складати»); шля
хи проникнення і конкретне тюркське 
слово-джерело не з'ясовані.- Фасмер 11 
361; Преобр. І 373; Шипова 200; Дмит
рпев 565; Bern. І 637. 

кошмар «гнітюче, страшне видіння; 
щось жахливе, огидне, гнітюче»;- р. 
кошмар, заст. кошемар, бр. кашмар, 
п. koszmar, ч. kosmar, болг. кошмар, 
м. кошмар, схв. кдшміір;- запозичення 
з французької мови; фр. cauchemar «те.» 
є складним утворенням, перша частина 

якого походить від фр. ст. chaucher 
«давити, тиснути», caucher «те.», пов'я
заного з лат. calx «п'ята», з яким спо
ріднені лит. kulse «стегно», kulsis «те.», 
укр кульша. а друга частина постала з 
СНЇдерл. mате «Нічна примара», З ЯКИМ 
пов'язані нім. Mahr «кошмар; задуха», 
п. [mora] «примара», укр. [м6раІ «Те.».
Фасмер ІІ 361; St. wyr. obcych 371; 
Dauzat 149; Walde-Hofm. І 144; Юu
ge- Mitzka 454; Vries NEW 462.
Див. ще кульша, м6ра2 . 

[кошматий] «кошлатий», [к6мшани] 
«сплутаний» (про льон) Ник, [к6шмани-

коштувати 

цяІ «сплутаний льон», [к6мшанка] «те.» 
тж; -очевидно, результат контаміна

ції слів космати й і кошлатий.- Див. 
ще коем, кошлатий. 

кошт «гроші, капітал; витрати, ви
датки», [коштйна] «uінність» Я, [кош
т6вня] «коштовна річ», коштОвний, 
[кошт6вийІ «коштовний», [коштовu
тийІ «тс. », [коштйтисяІ «витрачатися» 
О, ст. коштz, (1459);- р. заст. кошт 
«видатки на утримання», бр. кошт 

«вартість», п. koszt <<Витрати, вартість, 
кошт», ч. ст. kost «видаток, ціна», слц. 
[kost] «Харчі, утримаННЯ», СХВ. Кошта 
«харчі, прохарчування», слн. [k6sta] 
«Те.»;- запозичено через польське по

середництво з німецької мови; свн. koste 
(kost) «утримання, витрати, вартість, 
uіна» ( < двн. kosta «те.») походить від 
елат. costus, costa «видаток, кошт, ви
трата», пов' я за ного з costare «бути вар
тим, коштувати», я ке продовжує лат. 

constare «стати разом, непорушно; скла
датися з чогось; коштувати», утворене за 

допомогою префікса еоп- «з-» від діє
слова stare «стояти», спорідненого з 
псл. stati, укр. стати.- Москаленко 
УІЛ 24; R ichhardt 68; Фасмер ІІ 361; 
Преобр. І 374; Горяев 164; Slawski ІІ 
544; Briickner 260; Веrп. І 586; Mikl. EW 
124; Кluge-Mitzka 396.- Див. ще 
коаліція, стати. 

[коштеліти] «костеніти (від морозу)» 
Ж;- очевидно, похідне утворення від 
укр. [*коштиль] «костур, милиця», що 
виникло фонетично з попереднього [ко
стИль] «Те.»; початкове значення слова 
було «ставати як костур (твердим, не
гнучким)»; як семантичну паралель пор. 
коцЮбнути «за кл я кати» від коцЮба.
Див. ще костИль. 

КОШТОрИС «ПЛаН передбачуваНИХ ВИ• 
трат і надходжень матеріальних та гро
шових ресурсів»;- бр. каштарьr.с;- за
позичення з поЛьської мови; п. koszto
rys «те.» (букв. «обриси, окреслення 
коштів») утворене з компонентів koszt 
«витрати, вартість, кошт» і rys «риса; 
абрис, начерю.- Slawski ІІ 545.- Див. 
ще кошт, рИса .. 

к6штувати 1 «мати певну ціну, вар
тість у грошовому вираженні»;- р. 
[коштоватьІ «бути вартим, відповідним, 
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коштувати 

коштувати», бр. каштавdць «коштува
ТИ», п. kosztowac, ч. kostovati, слц. 
kostovat', вл. kostowac, болг. к6стувам, 
м. кошта, схв. к6штати, слн. kбstati 
«те.»;- через польське посередництво 

запозичено з німецької мови; свн. kosten 
«витрачати; бути вартим, коштувати» 
походить від фр. ст. coster (фр. coйter) 
«коштувати», яке зводиться до нар.

лат. *co(n)stare «Те.», що продовжує 
лат. constare «стати непохитно; кошту
вати».-Rісhhаrdt 68; Фасмер ІІ 361; 
Преобр. І 374; Slawski ІІ 545-546; 
Ондруш 3тимология 1984, 180; Bern І 
586; Кluge-Mitzka 396.-Див. ще кошт. 

[коштущіти 2] «куштувати, пробувати 
на смак»;- бр. каштавdць, п. koszto
wac, ч. kostovati, слц. kostovat', схв. 
к6штати, слн. заст. kostati;- запози
чено через польське посередництво з ні
мецької мови; свн. kosten «випробову
вати, куштувати» ( < двн. koston «те.») 
споріднене з лат. gusto «куштую, про
бую».- Фасмер ІІ 361; Преобр. І 374; 
Горяев 164; Slawski 11 546; Bruckner 
260; Bern. І 586; Mikl. EW 134.- Див. 
ще дегустація.- Пор. куштувати. 

кошуля1 «сорочка», [кошеля] «те.>> 
Ж, [кушіль І «сорочка (у весільному 
обряді)»; - р. ст. кошуля «каптан, під
битий хутром», бр. кашуля «сорочка», 
др. кощуля «вид одягу», п. koszula 
«сорочка», ч. kosile, ст. kosвle, слц. 
kosel'a, [kosul'a], вл. kosla, [kosula) 
«тс. », нл. kosula «спідниця», болг. [ко
шу ля] «сорочка», м. кошула, схв. кд
шу.rьа, слн. заст. діал. kosйlja, стсл. 
кошо улІ<І «Тс. »;- псл. kosulja;- за
гальнослов'янське запозичення з ла
тинської мови, з поки що не встановле
ними часом і шляхами проникнення; 
лат. casвla «хатина, намет; (пізніше) 
плащ із каптуром» є демінутивною фор
мою нлат. casa ( < *cat-j-a) «хата, ку
рінь», яке очевидно, зводиться до іе. 
*kat- «сплітати, скручувати».- Габин
екий Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 133; Фас
мер ІІ 361-362; Преобр. І 374; Slawski 
ІІ 547-548; Machek ESJC 282; 3ССЯ 11, 
191-193; Bern. І 586; Mikl. EW 134; 
Walde-Hofm. І 175-176. 

[кошуля2 ] «струпи на голові дитини; 
прищі на голові ВеЗи»;- очевидно, 
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результат семантичного зближення з 
укр. кощуля «сорочка» (тут перен. «ПО
криття»), запозиченого в молдавської 
мови к6шурь (рум. c6~uri) «(мн.) вугрі, 
прищі; личинки гедзя», одн. кощ (со~). 
яке походить від лат. cossus «шашіль, 
глист», етимологічно не з'ясованого.
СДЕЛМ 208; DLRM 192; Walde-Hofm. 
І 281.- Див. ще кошуля 1 • 

lкошут] «стебло кукурудзи разом з 
листям без качанів» ВеНЗн;- очевид
но, пов'язане з щутий «безрогий, [безву
хий і под.]»; у такому разі ко- є тим са
мим словотворчим елементом, що й у 
[каверза, ковертdтиІ; пор. болг. кошута 
«самиця оленя», схв. кдщута, слн. ko
sйta, р.-цсл. кошоут" «те.», ч. ст. kosut 
щап», слц. [kosut] «баран».- Фасмер ІІ 
362; 3ССЯ 11, 193-195.-Див. ще 
шутий.- Пор. каблук\ каверза, кадіб, 
ковертати. 

кошур - див. кушИр. 
кощій «назва казкового персонажа; 

(перен.) худа, кощава людина; скна
ра»;- р. кощей, заст. кащей, бр. каш
ч§й «те.»; -очевидно, похідне утво
рення від дієслова кастйти * «поганити, 
сквернити, паплюжити, бруднити» (від 
псл. kostь «гидота» < «труn, падло»); 
пор. укр. костИти «(брудно) лаятю, 
р. !костИть] «бруднити, гидити, пап
люжити; випорожню ва тися», [кощёнок] 
«мерзотник, поганець», кощ!}н «осквер

нитель СВЯТИНЬ», бр. [касцfць) «ВИПО
рОЖНЮВаТИСЯ »; роль казкового персо

нажа (крадій, осквернитель дівчат) q-а
кому поясненню відnовідає; значення 
«худа, кощава людина; скнара», мабуть, 
є результатом вторинного зближення з 

кість (кістка); без посереднє виведення 
від кість (анат.), р. кость (Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 366; Фасмер 11 362; Bern. І 
583; Mikl. EW 133) не переконує; ети
мологічно відмінним є др. кощей (ко
щий) «невільник, раб; отрок», запозиче
не з тюркських мо~ (Шипова 201-202; 
Менгес 113-114; Дмитриев 561).
Даль ІІ 95, 101, 183; Собалевский 
ЖМНП 1886, вересень 152; Мельничук 
3тимология 1966; 237-238.- Див. ще 
кастИти, кість, кощунство. 

[к6щок] «курок, спуск, рушнична 
собачка»;- неясне; можливо, резуль-



кощунство 

тат видазміни давньої форми *кочеток 
«(початкова) півник; (згодом як перен.) 
курок)), пор. п. kurek «півник; курок)), 
укр. [когутик] «тс. )). 

кощунство «блюзнірство, образливо
зневажливе ставлення до чогось, вар

того nоваги)), [кощун] «блюзнір» Ж, 
[кощунний] «блюзнірський» Ж, кощун
ствувати;-р.болг. кощунство, бр. каш
чунства, др. кощюньник, кощуньство
вати;- запозичення з старослов'ян
ської МОВИ; СТСЛ. КОШТ\'> \""ІІЬ.СТF:\'> ПО
ХОДИТЬ Від К\'>ШТ\'>\""ІІ"h < ПСЛ. *kostjUП'Ь 
«осквернитель святині», пов' я за ного з 
kostь у значенні «гидота>> ( < «труп, 
падло»); споріднене з укр. костИти 
«(брудно) лаяти)), р. [костИть) «гидити, 
забруднювати, поганити; випорожнюва
тися)), бр. [касціць] «випорожнюватися)) 
(Фасмер ІІ 362; Bern. І 583); без достат
ніх підстав вважається тюркським запо
зиченням (Младенов 254) і порівнюється 
з тат. каштан «недобра, корислива лю
дина)), а також з гр. ха х6~ «злий», 
дінд. kastah «тс. », ав. kasu «малень
кий)).- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 366; Фас
мер ІІ 362; Преобр. І 375; 3ССЯ 11, 187; 
Мельничук 3тимология 1966, 237; Bern. І 
583.- Див. ще кастИти, кість.- Пор. 
кощій. 

[коЯзитися] «згортатися, горнутися, 
згинатися» Ж;- неясне. 

[коЯритися] «паруватися >> (про со
бак) Я;- очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. kojarzyc «з'єднувати, спо
лучати; (ст.) сприятю, kojarzyc si~ 
«з'єднуватися, сполучатися; асоціюва
тися; ш;астити » є похідним від koic, 
«коїти»; менш обгрунтоване пов' язання 
(Bruckner 199; Bern. І ЗІ; Pokorny 56) 
з і є. * ar- «З'єднувати, спаювати >> (у 
дінд. arpayat і «скріплює)), псл. jarь
mo, укр. ярм6).- Slawski ІІ 509; 
ВеІіс AfSlPh 23, 194-196.- Див. ще 
кбіти1 . 

кnи, кпилИти, кпИни, кпИти(ся) -
див. кеn. 

краб (зоол.) «морський десятинагий 
короткохвостий рак»;- р. бр. краб, п. 
ч. слц. krab, вл. нл. kraba, м. крабар, 
схв. краба;- запозичення з голланд
ської або німецької мови; гол. krab 
«краб» і споріднене з ним нім. Krabbe 

кравець 

«ТС.>> пов'язані відповідно з гол. krabben 
«дряпати, скребти)), нім. krabbeln «пов
зати, борсатися», спорідненими з гр. 
ypcicpcu «пишу)) ( < «видряпую»).- СІС 
367; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 367; Фасмер ІІ 
362; Кluge-Mitzka 398; Vries NEW 
356. 

[кравальник] «ніж для розкрою» Ж, 
[кравальниця] «дошка в шевців, на якій 
рі жуть товар і ви стругують цвяшки», 
[краваюшця Ж, кравнИця Ж) «ТС. »;
очевидно, запозичення з польської мови; 
п. [krawalnik) «шевський ніж», krawacz 
«тс. >> пов'язані з дієслівною основою 
-krawac (тільки в префіксальних утво
реннях przy krawac «закроювати», roz
krawac «розкроювати>> тощо), у формах 
багаторазової дії дієслова krajac, укр. 
краяти, kroic, укр. кроїти.- Slawski 
ІІІ 69-70.- Див. ще краяти. 

краватка, краватковий;- п. krawat 
«краватка», заст. krawatka, ч. kravata, 
заст. kravat, слц. kravata, вл. krawata, 
м. кравата, схв. кравата, слн. kravata 
«тс. »;- через польську мову запозиче

но з французької; фр. cravate оформи
лося внаслідок народної вимови слова 
croate ( < іт. croato (н. Kroate) < схв. 
hrvat) «хорват)) у значенні «кольорова 
хустка, яку носять на шиї (частина 
одягу хорватських ландскнехтів у фран
цузькій армії))) (згодом «краватка))).

Акуленко 136; Коломієць Мовозн. 1975/ 
6, 84; Sl. wyr. obcych 398; Brйckner 
265; Machek ESJC 290; Юuge-Mitzka 
402; Bloch-Wartbшg І 188; Dauzat 
217.- Див. ще хорват. 

[кравецfя) «розгардіяш, гарми-
дер»;- неясне. 

кравець, кравецтво, [кравцЕвна], 
кравченко, кравчик «учень кравця», 
[кравчИна] (зб.) «Кравецький цех; крав
ці» Пі, кравчИня, кравчИха, кравецький, 
[кравцЕвський] Я, кравцювати;- р. (пд., 
зах.) [крdвец], бр, кравец, п. krawiec, 
ч. kravec, вл. krawc, нл. krawc, [ksajc];
пcл. (пн.) *[kravьcь], похідне від діє
слівної основи kravati на позначення 
багаторазовості, пов'язаної з krojiti, 
укр. крОїти; вивЕ;дення від п. krawiec 
як запозичення (Richhardt 69) не пере
конує; пов'язання з псл. krasti, укр. 
красти (Zubaty St. а cl. 2, 102) необ-

и 



кравнИк 

грун:товане.- Фасмер li 362; Slawski IJ J 
71; Bri.ickner 265; ОССЯ 12, 110; Bern. 1 
620.- Див. ще кроїти.- Пор. кра
вальник. 

кравнИк1 (бот.) «Odontites serotina 
(Lam.) Dum. (Odontites rubra) »;-ре
зультат видазміни давнішої форми кри
вtівник або результат перенесення назви 
з іншої рослини; мотивація назви чи 
джерело її перенесення неясні.- Пор. 
кривавник1 , кривавник2 . 

кравнйк2- див. кривавник1 • 
кравнйк3- див. кривавник2 • 
кравчий (іст.) «боярин, що заві-

дував царським столом», ст. крайчій 

(XVI ст.); -бр. Кр(і'f;чьt;- зворотне за
позичення з російської мови; р. кравчий 
«Те.» є, очевидно, деетимологізованим 
варіантом первіснішого крайчий, запо
зиченого з польської мови в XVI ст. че
рез староукраїнську та старобілоруську; 
п. іст. krajczy «придворний урядовець, 
що маR обов'язок різати потрави на 
королівський стіл; [сват, що крає ко
ровай на столі; кравець]» є похідним 
відп. ст. krajca «кравчий», пов'язаного з 
krajac «різати», укр. краяти.- Шан· 
ский ОСРЯ ІІ 8, 367; Вечеслова РР 
1981/2, 148; Slawski ІІ 49; Bruckner 
264.- Див. ще краяти. 

кравчик (ент.) «Lethrus apterus 
Laxm. », [кравец] «чорний, головатни 
гнійний жук, Lethrus cephalotes Fabr. » 
ВеНЗн;-р. кравчик (з укр.}, бр. крау· 
чьtк (з укр. ?); -пов'язане з кравець; 
назва мотивується тим, що цей жук під· 
різає й об'їдає листя, бруньки та інші 
частини культурних рослин (Горностаєв 
119; УРЕ 7, 320; БС3 11, 608}.-Див. 
ще кравець. 

[кравчИна] (назва запорізького вій
ська за часів гетьманування С. Нали
вайка);- очевидно, результат перенос
ного застосування форми [кравчИна] 
(зб.) «кравецький цех; кравці», похід ної 
від кравець, у зв' язку з тим, що, за усни
ми переказами, С. Наливайко був крав
цем або сином кравця (пор. у Т. Шев
ченка: « ... І бунчугами вкрили Преслав
ного запорожця Павла Кравченка
Наливайка».- «У неділеньку, у свя
тую»); за даними історичних джерел, 
С. Наливайко походив з сім'ї ремісника-
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крагулець 

кушніра (УРЕ 9, 485).- Пі 115.- Див. 
ще кравець. 

краги (мн.) «шкіряні гамаші»;- р. 
краги, бр. крагі;- запозичено з швед
ської мови, очевидно, через російську; 
шв. kragstovlar «ботфорти, шкіряні га
маші» (букв. «комір-чоботи») є складним 
словом, утвореним з krage «комір» і 
stovel (мн. stovlar) «чобіт», перший ком
понент якого походить від снн. krage 
«комір» (нвн. Kragen), спорідненого з 
гол. kraag «те.», а також, очевидно, з 
дірл. brage «ШИЯ, ПОТИЛИЦЯ», Гр. рроу
')(0\; «горло, стравохід або дихальне 
горло».- Шанский 3СРЯ li 8, 367; 
Фасмер-Трубачев ІІ 363; Кiparsky Neu
philol. Mitt. 54, 377; Vries ANEW 328; 
Юuge-Mitzka 398-399. 

[краголь] «вид кегля; вид качалки 
(для білизни)», [краколь] «качалка» Ж. 
lкраглі] «вид кеглів» Ж, [краклі] «те.» 
Ж. [.ІСракля] «дерев'яна припряжка для 
волів у плузі» Бі;- р. [крагля, крагли 
(мн.)] «кеглі; свинки, скраклі»;- запо
зичення з польської мови; п. krygie1 
«кегля», krygle «кеглі (гра)», ст. kregle 
походить від свн. kegel (нвн. Kegel) 
«дрюк, палиця; кегля (у грі)»; п. krygiel 
замість очікуваного * kiegieJ виникло 
як результат в плив у з боку [ krygiel] 
( < свн. krengel, kringel) «крендель, буб
лик», а також krCJ,g (род. в. krygu) 
«круг».- Slawski І 1 І 104; Bruckner 267; 
Bern. І 626; Юuge - Mitzka 361.
Див. ще кеглі 1.- Пор. скракля. 

[крагулецьЧ (орн.) «яструб перепе
лятник, Accipiter пisus L. (Nisus commu
пis)», [крегулець Ж, кригулець Ж, кро
гt}й Ж. крагулець Ж. кругулец ВеБ, 
кр Ягулець ВеЗ а] «те.», ст. крагу й, кро
гt}лец «яструб» (1627);- р. бр. Ікара
г6ль] «яструб перепелятник»;- запо
зичення з західнослов'янських мов; п. 
krogulec, ч. krahujec, [krahuj, krahulec], 
слц. krahulec «те.», вл. krahoJc «яструб», 
skraholc «ТС. », НЛ. СТ. kroguJ «ЯСтруб 
перепелятниК», як . і болг. [крагуй) 
«яструб», м. крагуj «СИП білоголовий», 
схв. крагуj «те.; яструб перепелятник», 
lкрагуJЬ] «те.», слн. kragulj «яструб пе
репелятник», цсл. 'кр6І'QУ'ИЛ'h, кpdrQyи 
«те.», походять від псл. *korgujь, *kar
gujь, запозиченого з тюркських мов 



крагулець 

(пор. кар.кТ>ьtргТ>ьtй «яструб», уйг. ~ур
єуй «Те.; яструб перепелятник» ); далі зво
диться до ав. kahrkasa- «шуліка», перс. 
herqes «те.»; пов'язання (як звуконаслі
дувального утворення) з псл. *(s)kreg-, 
*(s}krog-, звідки й скреготати (Briickner 
268; Младенов 254), непереконливе.
Фасмер 11 363; Преобр. І 375-376; 
Горяев 165; Slawski ІІІ 117-119; Briick
ner 268; Skok ІІ 175-176; 3ССЯ 11, 
68-69; Rozwadowski RO 20/1, 107; 
Bern. І 570; Mikl. EW 130. 

[крагулець2 ] «вид дзвіночка на шиї 
вівці або кози», [скригулець] «тс.»;
не зовсім ясне; можливо, пов'язане 

з слц. заст. krage1' «комір». 
край1 «кінець, зріз: місцевість, сто

рона», [краець! «окраєць», краtна «зем
ля; [окраєць Я]», крайка «крайня ча
стина; вузенька смужка по краях тка

нини; пояс із кольорової пряжі (пер
вісно з обірваної кайми)», [крайник! 
«прикордонний мешканець», (крайнuця! 
«кордон» Ж. (крайнЮк] «той, що живе 
край села» Я, lкрайнЯк] <<мешканець 
колишньої Стрийської округи в Гали
чині» Пі, [крайнянuн] <<Прикордонний 
лемок» Ж, [крайовец] <<дерево, що росте 
край лісу» О. [краЯк! <<краянин» Ж. 
краЯнин, (краєвuй] «місцевий», край
ній, крайовйй, [країнськuй] «крайовий» 
ВеУг, [крайкувати] <<вкривати вінця по
судини поливою» Я, вкрай, [вскрай] Ж. 
(вuкравка] «кайма, окрайка», закрайок 
«край», закраїнд «тс. », [uакрай] «скраю, 
в кінці», [наужрай] <<те.», неокраїй, 
ок(JаІJка <<окрайка, пруг, кра й ка», ок
раєць, окрайка, окрайок, окрайчик, окра
їна, окрай, [покрайниці! <<крига біля 
берегів річки» Ж. (покрайниця] Доп. 
У жДУ І, [покрайці] <<кутні зуби» Ж. 
скрайній, скраю, [сукрайок] КІМ, [уз
край] КІМ, украй;- р. бр. др. болг. 
край, п. ч. слц. вл. kraj, нл. ksaj, м. 
краj, схв. крд.j, ели. kraj, стсл. крАи;
псл. *krajь, похідне від krojiti «кро
їти» з первісним значенням «відрізок, об
різок»; дальший семантичний розвиток: 
«межа, кінець, берег»-+ <<окраїнна сму
га землі, земля, виділена межами».
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 368; Фасмер Н 
364; Преобр. І 376; Горяев 165; Buga 
RR І 446; Slawski ІІІ 46-48; Machek 

краков'Як 

ESJC. 288; 3ССЯ 12, 88-89; Bern. І 
605; Mikl. EW 137; Trautmann 141.
Див. ще кроїти.- Пор. краяти. 

край2 (прийм.) «біля, коло», (края Ж. 
крей Кур, кри Я, крий Кур, крій], 
окрай, [окрайки] «ТС. »;- Р· (пд.-зах.) 
[край] <<біля, коло», бр. болг. край, ч. 
слц. kraj, м. краj <<те.», схв. краj <<те.; 
при; поряд; незважаючи на», ели. kraj 
«те.»;- застигла форма знахідного від
мінка однини іменника край (див.).
Мельничук СМ ІІІ 142. 

кракl, кракати, краква, кракун
див. крЯкати. 

крак2- див. кряк. 
[краканй] <<стовпець з довгими сука

ми або гілками, на які чіпляють чисті 
горшки і глечики» Ме, МСБГ, [кра-
канастий! <<гіллястий; кривоногий» 
МСБГ, [краканатий! <<розчепірений, 
корчуватий Ме; кривоногий МСБГ»;
запозичення з молдавської мови; молд. 
крзканз (рум. cracana) <<розгалуження 
гілки; дерев'яний стовп (або інший пред
мет), що в одному кінці має відгалужен
ня; вила; триніг» пов'язане з крак (рум. 
crac) «голінка; холоша; розвилка, роз

галуження», що походить від болг. крак 
<<нога», [краци! <<довге .розгалужене 
дерево», які зводяться до псл. *korkь 
«КрОК».- Мельничук Молд. зл. 167-
168; СДЕЛМ 209; DLRM 194, 195.
Див. ще окорок.- Пор. крок. 

[кракати] <<тягати (за чуприну)», 
[кракати(ся)] «плутати(ся), збивати(ся), 
кудовчити(ся)» Ме;- п. ст. krakac «тер
мосити, тягати, шарпати (за волосся, 
чуб)», ч. krakati, ст. kfakati, слц. kra
kovat' <<те.», [krakat'] «бити»;-очевид
но, похідне від [крак] «кущ» (тут перен. 
<<волосся»).- Slawski ІІІ 53-54; Ma
chek ESJC. 288.- Див. ще кряк. 

краков'Як «польський народний та
нець у швидкому темпі»;- р. болг. 
краковЯк:, бр. кракавЯк, ч. krakovak. 
слц. krakoviak, вл. krakowiak, ели. kra
kovjak;- запозичення з польської мови~ 
п. krakowiak (назва танцю, букв. <<Кра
ков'янин, мешканець краківської зем
лі») є похідним утворенням від Krak6w 
«Краків»; свою назву танець дістав у 
зв'язку з виникненням на околицях 
Кракова.- Шанский 3СРЯ 11 8, 368; 
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кракоч 

Фасмер ІІ 365; Slawski ІІІ 54; Bri.ick
ner 264. 

[кракоч] (ент.) «тарган чорний, Blat
ta orieпtalis L. (Periplaneta orieпta
\is) »;- неясне. 

краля «красуня; (карт.) дама, де
сятка Ж; [королева]», [кралия] «імперія; 
королівство» Ж. [кралія, кралівство, 
кралівщина] «королівство» Пі, [кралька] 
(карт.) «дама, краля» Ж. [кралев
ський]; -р. бр. краля «красуня; (карт.) 
дама», п. ст. kra!'ka «дама (в картах)», 
слц. рідк. kralka «королева», вл. kral 
«король», нл. kra1 'ka «королева (у ша
хах); дама (в картах)»;- вторинне ут
ворення на основі п. kralka «дама (в 
картах)», за лозиченого з чеської мови; 
ч. заст. kr<'ilka «королева; королева (у 
шахах); дама (в картах)» є похідним від 
kral «король», що відnовідає укр. ко
роль.- Дзендзелівський УЗЛП 156-
157; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 369; Труба
чен 3ИРЯ ІІІ 43; Фасмер ІІ 365; Преобр. 
І 358; /'vlельников Slavia 1967/1, 102; 
Slawski ІІІ 55-56; Briickner 264; Bern. І 
572.- Див. ще кор6ль1 . 

[краль] (ори.) «кроnивник, Troglo
dytes troglodytes L. (Troglodytes parvu
lus)»;- ч. [kralik] «корольок, Regulus 
Cuv. », слц. kralik «тс. », нл. [kralik] 
«кропивник»;- очевидно, резуль тат за

стосування запозиченого з словацької 
мови слова kral' «король» до пташки, 
якій, через змішування з корольком, 
дають у слов'янських мовах разом з 
ним назвя, пов'язані із словом король; 
пор. укр. [крілик] (як калька п. kr6lik 
«корольок») «кропивник», [королик] 
«кропивник; корольок», нл. «kralik» 
«кропивник».-Slаwskі ІІІ 157-158.
Див. ще кор6ль1.- Пор. королець, 
крfлик. 

[кралька:J (бот.) «королиця, Leucan
themum vulgare L. (Chrysanthemum leu
canthemum L.)» ВеУг;- результат за
міщення української назви рослини ко
ролuця запозиченими слц. kra1'ka «коро
лева» або ч. kralka «тс. », похідними від
повідно від слц. kral' «король», ч. kral 
«те.», що відповідають укр. король.
Див. ще королйця, кор6ль1 • 

[кральчик] «загострений кінець» 
Ж;- очевидно, рез у ль тат видазміни 
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давнішого крайчик, похідного від край 
(див.). 

крам «предмет торгівлі (звичайно 
фабричного виробництва), товар», кра

мар, крамаренко, крамарИха, крама
рівна, [крамарнЯ] «крамниця» Г, Ж. 
крамарство, крамарчук, [крамарщИк] 
«крамар» Л, [крамарщина] «дрібний то
вар» Ж. [крамщина] «те.» Ж. [крамuна, 
крамнИна] «тканина фабричного вироб
ництва», крамнИця, [крамарний] «тор
говий» Я, кра!І4арський, крамнИй, крам
нйчний, [крам овий] «крамний», [крам
ськИй] «те.», крамарювати, крамува
ти, ст. крам'Ь (1460), крамньш (1388);
р. [крам] «дрібний товар», бр. крама 
«Лавка, крамниця», ст. крам'Ь (1582}, 
крамньщ (1338), п. kram «крамниця; 
(ст.) крам», ч. слц. kram «крамниця», 
вл. klamy «те.», нл. ksamy «дрібні 
товари; крамниця», ст. kramy «те.», 
полаб. krom «крам», слн. kram «крамар
ські товари»; -за пазичення з німець
кої мови, можливо, частково за поль
ським посередництвом; свн. kram(e) 
«крамниця, ятка; розіслане сукно, то
вар», двн. cram <<ятка», снн. kram(e) 
<шолотняна покрівля ятки», тол. kraam 
«крам; крамниця» походять від пгерм. 
*krama- <<nокрівля, яку мандрівні купці 
напинали над своїм возом»; спроба ви
вести п. kram з пд.-сл. храм (Briickner 
264; Веrп. І 606) безпідставна.- Моска
ленко УІЛ 24; Шелудько 34; Richhardt 
68; Фасмер ІІ 365; Преобр. І 376-377; 
Slawski ІІІ 56-57; Machek ESJC 289; 
01esch І 478; Юuge-Mitzka 399-400. 

[крамар] «дряпак, знаряддя для роз
пушування землі» ЛЧерк, [краматор 
ЛЧерк, кремар Па, ЛЧерк, крИмар 
Кур, крумар ЛЧерк, крумарок ЛЧерк, 
крюмар Я] «те.», [крамарувати] <<роз
пушувати землю» ЛЧерк, [крr)марити, 
кремарувати, краматорувати] <<те.» тж, 
[крюмарити] <<те.» Я;-вапозичення з 
польської мови; п. [krem(e)r] <<Вид дря
пака» пов'язується з німецьким прізви
щем Kra mer, яке, очевидно, належало 
винахідникові знаряддя або фабрикан
тові, що його випускав.- SW ІІ 542. 

[крамарка] (зоол.) «ропуха, Bufo» 
Ж;- очевидно, результат контаміна
ції слів *кра.мка, пов'язаного із звуко-
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наслідувальним [крdмкати! «кар кати», 
і фонетично близького крамарка «куп
чиха».- Див. ще крам, крамкати. 

[крамаш] «дитяча гра (при якій 
один хлопчик кричить: <шрам горить, 

та нікому потушитьt») Я;-очевидно, 
запозичення з польської мови; п. kra
marz «крамар» є похідним від kram 
«крамниця; рундук, ятка; (ст.) крам, 
товар».- Див. ще крам. 

[крами l «плечі» (у виразі [взяти на 
крами]) Гриц, [крама (на краму), кра
манади] «те.» Гриц; - неясне; вважаєть
ся результатом злиття прийменника к з 
іменником [рама] (рамена) «плечі» 
(Гриценко 128). 

[крамкати] «Каркати» (про ворону), 
[крамчати, кранкати Ж. кранькати 
Ж] «те.»; -звуконаслідувальне утво
рення. -Пор. кар, кромка ти, крумк. 

[крамко] «крук, Corvus corax L. » 
ВеЗа, [кранка] «ворона, Corvus corone 
L. Ж; галка, Coloeus monedula L. (Cor
vus monedula L.) ВеНЗн»;-похідні 
утворення від звуконаслідувальних діє
слів [крамкати, кранкати], що переда
ють крик цих птахів.- Див. ще крам
кати. 

крамола, «бунт, заколот, антидер
жавні погляди, висловлення», крамоль
ник, крамольний, крамольницький, кра
мольничати, ст. крамола (1627);- р. бр. 
крамола, др. крамола «заколот; роз
брат; підступність; переслідування»;~ 
запозичення з старослов'янської мови; 
стсл. KjMMOЛd «повстання, заколот» 

відповідає укр. кором6ли.- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 369; Фасмер ІІ 365-366; 
Преобр. І 377.- Див. ще коромбли. 

[крамплі] «щітка для чесання вовни», 
[кремпіль! «те.», [крамщjлець! «частшш 
ткацького станка», [кремпілець! «косяк 
для закріnлення полиці; палиця для 
зв'язування вузлом кінців вірьовки», 
[кремпля] «щітка для вовни» ВеЛ, 
[кремп6лець] «козли, просте дерев'яне 
риштування» Ж. [кремпулець] «те.» 
Ж. Ікрамплювати] «чесати вовну щіт
кою»;- ч. kramle «скаба», слц. kram
pl'a «тс. »; м. крамп «кирка», ели. kramp 
«ТС. »; -запозичення з німецької мови; 
н. Kpempel «чесальна машина», до 
якого зводиться й укр. [гремпля] «гре-

крап 

б і нь для розчісування вовни», є змен
шувальною формою від слова Krampe 
«гак, крючок». - Шелудько 34.- Див. 
ще гремпля. 

кран, [крант] «кран» Ж, Пі, [крент] 
«те.» Ме;- р. бр. болг. м. кран, п. 
вл. kran, схв. кран; -запозичення з 
німецької мови; нвн. Kran «кран» по
ходить від снн. kran «журавель; (пізні
ше також) кран», спорідненого з гол. 
kraan «те.», данг л. cran «журавель», а 
також з вірм. krunk, гр. yc:pi±voc;, лит. 
gerve, nсл. zeravь, укр. журавель.
Акуленко 134; Шелудько 34; Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 370; Фасмер ІІ 366; Лреобр. І 
377; Юuge - Mitzka 400.- Див. ще 
журавель. 

[кранець] «край, кінець» Ж;-р. 
кранец «мотузяний обвід, що захищає 
від ударів борт корабля», кранц «те.»;
запозичення з польської мови; п. kra
niec «край, кінець; стрічка для волосся; 
вінця посудини», ст. kranc «оздоба, ві
нець на верху будинку, шафи, шолома», 
як і ч. kranec «карниз», слц. [kranec] 
«карниз (будинку, печі)», походить від 
свн. kranz (нвн. Kranz) «вінок; предмет, 
частина предмета у формі вiнкa».
Slawski ІІІ 58-59; Briickner 264 .-Див. 
ще кранць. 

[кранка] «гілка, розсоха, відгалу
ження ВеУг; волоть ВеНЗн»;- неясне; 
можливо, пов'язане з [гранка] «чашечка, 
в якій сидить горіх», [гранок] «гілка, 
сук», болг. [грана] «гілка», [гранка] 
«ТС. ». 

[кранць] «ремінець, що замінює рант 
біля підбора чобота» Я;- п. kranc 
«смужка шкіри, якою обкЛадається міс
це підошви, де має бути пришитий під
бор», ч. ст. kranc «карниз»;- запози
чене з німецької мови, очевидно, через 
польську; нвн. Kranz «Вінок, обід, об
лямівка (подібна за формою до вінка)» 
зводиться, мабуть, до іє. *grend-, по
в' я за ного з коренем * ger- «вертіти, 
вити (в'ю)».- Slawski ІІІ 58-59; Юu
ge-Mitzka 401.- Пор. кранець. 

крап «барвник з марени красильної; 
(бот.) марена кра'сильна, Rubia tincto
rum L. », [крапка] «марена красильна» 
Я;- р. крапп, бр. крап, п. krap;- запо
зичено з німецької мови, можливо, через 
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польське посередництво; н. Krapp по
ходить від гол. krap «тс. » (снідерл. 
crappe «гачок»), спорідненого з нвн. 
Krampf ( < двн. kramph(o)) «спазм», 
двн. krampf «зігнутий», а також псл. 
gr9b-ь, укр. грубий; назва зумпвлена 
шиповидно-шорсткими по гранях стебла
ми рослини (Федченко-Флеров 913).
Шелудько 34; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
372; Фасмер ІІ 366; Юuge-Mitzka 400, 
401; Vries NEW 357-358.- Див. ше 
грубий. 

крапати, [крапИти] «краnати» ВеБ, 
крапотіти, крап «дрібні цятки; шах
райські позначки на гральних картах», 
крапелИна, крапельниця, [крапuна! 
«краплина» Ж. крапИнка, крітка, крап
лИна, крапля, Ікраперчастий! «рябий» 
Ж, І крапканИсти й] Ж, краплений «ПО
Rначений кра пом» (про гральні карти), 
краплИстий. [краплftстий. крапль6вий 
0], [крапнйстий! «крапли~тий» Ж, кра· 
п6вий «крапчастий», крапчастий, 
(крапчuстий], вкраллювати, вкраплен· 
ня, ндкрапати, накрапатися, накра

пйти «покрити крапинками», накрап
лювапіи, накраплЯти, накраnувати «на
крапати», ·rнакрапайчик] (епітет дощу), 
[скрап] «піддашок» Нед, скраллитu 
«Перетворити у рідкий стан», скраплю
Rати, скрапнути «упасти краплями», 
скрапувати, скраплений;- р. крапать, 
бр. крапаць, п. fkrapacl, ч. krapati, слц. 
krapat', нл. chrapas, схв. ст. krapati, 
ели. skrapati;- псл. krapati, ітератив 
до kropiti «кропити», замість очікува
ного *krapjati (пор. р.-цсл. крммг.пи 
«кропити»), очевидно, зумовлена впли
вом з боку форми псл. kapati «Капати».
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 370-371; Slawski 
ІІІ 133-134; Machek ESJё 294-295; 
3ССЯ 12, 93-94.- Див. ще кропИти. 

(крапатий] «кирпатий» Я;- очевид
но, результат видазміни деетимологізо
ваної форми кирпатий, можливо, збли
женої з крапати, [крапuна] «крапли
tІа».- Див. ще кИрn. 

краса\ [красавець Ж, красавuця Ж. 
красавuчка ЖJ, (красl18!}ля! «веселка» 
Гриц, красень, [красик] «рябий собака» 
ВеБ, красИло, красИльник, красuльня, 
красuтель, [красівкИ] «пістряві мухи» 
ВеБ, [красітка] «красуня», краска, [крас-
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кар] «маляр» Ж, !краскИ] «дитяча гра» 
Я, [краснuвечко] «рум'яна» (?), [красні
вечко] «те.» Ж, [красовuця! «красуня», 
красота, [крас6тка, красоха Я, красу
ля, красун], красуня, красунь, красуха, 
[красЮк] «красень», [ крася] «веселка» 
Ж, [красуня, красуха] «те.», крашанка 
«пофарбоване на великдень яйце; [яй
це]», [крашанuк] «пофарбований у 
червону фарбу сардак» Ж, lкрашеюІк, 
крашен Як] «те.», Ікрашенuна] «пофар
бована тканина», ІкрашенuціJ «червоні 
вовняні штани в гуцулів», [крашнuна} 
«(різнокольорові) текстильні товари (?) » 
Ж. красИвий, [красивенний] «дуже гар
ний» Л, [красий] «строкатий, барви
стий», [красИстий! «те.» Ж. ВеБ, кра
сИльний, [красітечний! «дуже гарний», 
[красітнийl «красивий», красний «гар
ний, прекрасний», красовИти й, [красу
чий! «гарний, красивий» Ж, [красЮщий] 
«дуже гарний, красивий>) Я, красИти, 
крtісuтися, [ красіти J «красуватися», 
[краскувати] «фарбувати» Ж, [красні
ти] «кращати>> Ж, красувати( ся) «виді
лятися красою; uвісти (nерев. про зла
кові)», [вИкрасити) «вичистити», [викра
шати (себе) J <tХИзуваТИСЯ », [викrюшатu.
СЯ] «красуватися», !закрас] (<фарба» Ж. 
закраска, окраса, окрашати, [покраса] 
«прикраєа; у весільному обряді: кри
вава пляма на сорочuі молодої; чер
вона запаска як символ цнотливості на
реченої; червоні стрічки, які роздають 
учасникам весільного обряду», прекрас
ний. прикраса, прикрасИти, [прИкрас
ний! «Надзвичайно гарний» Ж. при
крашальний, [приукраса] «прикраса» 
Ж, розк:раска, розкрашувач, [сукрасuтиJ 
«Прикрасити», [украсuвий] «Прикраше
ний (?)»;- р. бр. краса, п. вл. krasa, 
ч. ели. krasa, нл. ksasa, болг. м. красен 
«гарний», схв. красан «те.», ели. krasen 
«Прекрасний», стсл. крІІсd;- псл. kra
sa;- певної етимології не має: пов'язує
ться з псл. kresati «кресати», первісно 
«створювати, творити» (3ССЯ 12, 95-
97); зіставляється з лит. karstas «гаря
чий», kafstis «спека, жара», лтс. kafsa 
«тс. », karset «розпалювати, розігріва
ти», звідки первісне значення «блиск 
вогню; світло»-~ «щось гарне» (Slawski 
ІІІ 60); зближують також із лит. grozis 
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«краса» (Machek ESJC. 289-290); мало
ймовірний зв'язок з двн. hruom «слава», 
гот. hropeigs «переможний», ісл. hrosa 
«слава», ді сл. hrбsa «славити, хвалити
ся», hroaz (<слава» (Фасмер ІІ 367); 
висловлювалась гіпотеза про зв'язок з 
лит. krosnis «піч», лтс. krasns «те.» 
(Skok ІІ 180-181; Младенов 256; 
Bern. І 608; Walde-Hofm. І 277-278).
Шанский 3:РЯ ІІ 8, 372; Фасмер-Тру
бачев ІІ 367; Преобр. І 378; Но! ub -
Кор. 185; БЕР ІІ 717; Bezlaj ESSJ ІІ 
82.- Пор кріщий. 

[красі2 ] (бот.) «щириця хвостата, 
Am Іranthus caudatus L.; зірки садові 
(татарське мило), Lychnis chaJcedonica 
L. Я», [красавочкаІ «вид гвоздики, Di
anthus seguieri Viii.» Mak, [краснянкаІ 
«золототисячник зонтичний, Centaurium 
umbeJlatum GiJib.» Mak, [красоткаІ «си
н:оха голуба, Polemonium coeruleum 
L. » Mak, [красулькиІ «красоля велика, 
Tropaeolum major L. » Пі, [красуха] 
«образки болотні, Calla pa!ustris L. » 
Mak;- р. [краса] «щириця», [красавица 
(а!Іtериканская)] «зірки садові», [кра
савочкаІ «Dianthus seguieri VШ. », [кра
селияІ «красоля», вл. krasa «красоля 
велика>>;- похідні утворення від l(,pacd 
«врода»; назви рослин зумовлені гар
ною формою або гарним яскравим ко
льоро:м квітів (Вісюліна-Клоков 149, 
154; Нейшгадт 147, 226, 450; Machek 
Jm. rostl. 81).- Див. ще к\)аса1 . 

[красавиця] (бот.) «беладонна лі
карська, Atropa belladonna L. » Mak, 
ІкрасавкаІ «те.» Mak;- р. к,расавка, бр. 
красаука, слц. krasavica «те.»:- похідне 
утворення від краса «врода»; калька 
другої частини наукової назви belladon
na, яка походить з основ італійських 
слів bella «Вродлива, гарна» і donna 
«жінка»; а аз ва зумоn.лена тим, що в Іта
лії жінки рум'янилися соком з плодів 
цієї рослини (Анненков 59).- Див. ще 
краса1 . 

[красавка] (ент.) «ведмедиця кайя, 
Arctia caja L. » Ж, [красавчик] «пістряи
ка, Zygaea F. » Ж. lкрасатка сосн6ваІ 
«златка велика, Buprestis mariana L. » 
Ж. [красuвець] «красотіл, Calosoma 
Web. » Ж, [красуля] «красотіл пахучий. 

краснИ ця 

Calosoma sycophanta L. », [красулЯк) 
«жужелиця, Carabus Thoms. », [красуль
к:аІ «те.», [красунІ «хлібний жук, Ani
soplia austriaca Hbst. » Я. [красунокІ 
«те.», [красЮчка] «жужелиця», красА 
:пс. » 0;- похідні утворення від краса; 
назви комах зумовлені їх яскравим за
барвленням (УРЕ 5, 98-99; 9, 88; 
Горностаєв 142, 206); назви хлібного 
жука виводяться від красувати(ся) «ЦВі
сти (про злакові)», оскільки цей жук 
вилітає на жито, коли воно цвіте (Гри
ценко 164).- Див. ще краса1 . 

tкрасанка] (орн.) «щиглик, Cardu
elis carduelis L. (Fringilla carduelis)» 
Ж;- похідне утворення від краса «вро
да»; назва зумовлена червоним оперен

ням нижнього боку тіла птаха (Во
їнств.- Кіст. 251).- Див. ще крас;Р. 

красИвець - див. красавка. 

красИти -див. краса1 . 

[крісни] «червоний» Л, [краснова
rпий] «червонуватий, червонястий» Ж, 
[красітиІ «червоніти»;- очевидно, ча
сткове запозичення з російської мови; 
р. красньtй «червоний», як і бр. [крас
ньtй! «яскраво-червоний, пунцовий », п. 
розм. krasny «червоний», · ч. ст. krasny 
«nочервонілий, червоний», є похідним 
від краса; значення «червоний» вва
жається вторинним щодо «гарний, пре
краснr-Ій»: не виключено також, що в 
частині українських говірок (пор. дані 
інших слов'янських мов) це значення е 
здавна успадкованим, лише підтрима
ним вп.1ивом російської (можливо, й 
польської або білоруської) мови; існує 
також думка (Slawski ІІІ 65) про пер
вісність значення «червоний» щодо «гар
ний, прекрасний>>.- Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 375; Фасмер ІІ 362; Иссерлин РЯШ 
1951/3, 85-89; Бахилина 162-173; 3ССЯ 
12, Jr)9-1l0.- Див. ще краса1 . 

[краснИця] (іхт.) «краснопірка, Scar
dinius erythrophtha1mus L. » Ж;- р. 
[красница, к.раснёха, красёха, красица], 
бр. [к.расаука] «те.»;- пов'язане з 
[красни(й)І «червоний»: назва зумовлена 
червоним забарвленням більшості плав
ців риби (Маркевич-Короткий 96).
Коломиец Происх. назв. рьrб 30-31; 
3ССЯ 12, 106-107.- Див. ще красни. 



красновін 

[красновін] (бот.) «садова айстра ки
тайська, Callistephus chiпensis Nees. (As
ter) » Mak;- не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане з красний «гарний» і вінець, 
вінок (за зовнішнім виглядом квітів). 

краснуха (мед., вет.) «хвороба, що 
супроводиться червонуватим висипом на 

тілі»;- бр. краснуха;- запозичення з 
російської мови; р. краснуха утворено 
від краснutй «червоний», що відповідає 
укр. красний «гарний», [красни! «чер
воний».- Див. ще краса1 , кра сни. 

[краснЮк] (бот.) «гриб із роду Bole· 
tus», [краснЯк] «те.» Я;- р. [красннжі 
«підосиновик червоноголовець, Kromb
holzia aurantiaca (Bull.) Gilb. », [крас
нЮха] (<Те.»;- похідні утворення від 
красний «гарний»; назви мотивуються, 
очевидно, червоним (гарним) забарвлен
ням шапинки гриба.- Див. ще краса\ 
красни. 

[красовець] (орн.) «корольок золото
головий, Regulus cristatus L. »;-похід
не утворення від краса; назва пояснює
ться тим, що дорослі птахи мають на 
голові яскраво-червону або жовту смуж
ку чи пляму.- Воїнств.- Кіст. 290.
Див. ще краса1 . 

[красовИк] «квітень» Ж;- запозичен
ня з білоруської мови; бр. красавік 
«те.» пов' язане з [красавацца] «цвісти», 
краса «краса; пилок на хлібах, що цві
туть; [квіти, цвітіння, цвіт]», укр. кра
са «Врода» (пор. ТаКОЖ бр. краска «КВіТ
Ка»).- Див. ще краса1 . 

fкрасовуля] «велика чарка» Пі, Ж, 
[красоуляl «те.» тж;- р. [красовуль] «мо
настирська чаша». [красо!} ля] <<те.», 
п. kraso\vo1a, krasowolja (з укр.), с.-цсл. 
КрdСОRОЛИИ (І>pt~COROЛt.) «Міра»;- запо
ЗИЧеНО через церковнослов'янську мову 
з середньогрецької; сгр. xpacюf36Лt(ov) 
«Невелика чаша для вина» утворене з 

іменної основи xpaoiov= xpaot~ «чаша 
для змішування вина», пов'язаної з 
xєpivvurtt <<змішую», xtpV'Y]ftL «те.», спо
рідненим з дінд. srit)ati «змішує», та 
компонента ~6Люv, пов'язаного з діє
словом ~іЛЛffі «кидаю, метаю»; пов'язу
вання з гр. храооуuіЛюv «склянка для 
вина» (Mikl. EW 117; Bern. І 608) або 
з елат. crucibu1um <<хрестоподібна посу
дина» (Sl. wyr. obcych 310} безпідстав-
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не.- Фасмер ІІ 368; Преобр. І 378-
SW ІІ 531; Frisk І 824-825; Chantraine І 
516-517.- Пор. балістика, кратер. 

красоля (бот.) «Tropaeo1um majus 
L.; хрінниця посівна (крес-салат), Le
pidium sativum L. Mak», [красовуля] 
«те. » Ма k, [красулька] «красоля», [кра
сульки] «те.» Пі; - р. [красоля, красуля] 
«те.»;- похідне утворення від краса; 
назва зумовлена яскраво-червоним ко-

, • • ' о 
льором квtтш рослини; пов язання з шм. 

Kresse «те.» (Шелудько 35) не перекон
ливе.- Див. ще краса1 . 

[красбха] (ори.) «сиворакша, Cora
cias garru1us L. » ВеБ;- похідне утво
рення від краса; назва зумовлена яскра
вим і барвистим оперенням птаха (Во
їнств.- Кіст. 207).- Див. ще краса 1 . 

красти, крастися, Ікрадежа! «кра
жа» Я, крадіж СУМ, Г, Ж, крадіжка 
СУМ, Ж, крадій, [крадЮка, крадьк6], 
кража, крадений, [крадіжний] Г, Ж, 
[к:радЮкуватий Я, крадЮчий, крадЯ
щий], Ікрадемці] «крадькома», Ікрадки, 
крадці], крадьки, крадькома, [крадьма 
Я, крацьки О, крацьком О] «те.», викра
дач, докрадатися, докрастися, закра
датися, закрастися, закрадливий, [по
крадиемці] «крадькома» Ж, [n6крадим
ці 0], покрадьки, [покрацьки 0] «те.», 
розкрадач, СІ(радатися, скрадлuвий, 
скрадний, увікрастися, украдливий. [ук
радьки! «крадькома»;- р. красть, бр. 
красці, др. красти, п. krasc, ч. krasti, 
слц. kradn6t', вл. kradnyc, нл. ksadnus, 
болг. крада, м. краде, схв. красти, слн. 
krasti, стсл. І>рdсти;- псл. krasti 
( < *kradti);- дальші зв'язки неясні; 
реконструюється давніше *kro-d- «іти, 
ступати в певний сnосіб», як споріднене 
з дінд. kramati <<ступає, іде» (3ССЯ 12, 
102-105); вважається також спорідне
ним з лтс. krat «збУІрати, складати, на
громад ж у ва ти », kra j u ms «запас», що по
ходять, очевидно, від іе. *kra(н}-/kr;щ-/ 
kru- <<громадити, скупчувати», до яких 
зводиться також пс.Л. kryti, укр. крИти; 
зближення з лит. skr6dziu, skr6sti «роз
різувати, розколювати» (Matzenauer LF 
9, З) малообгрунтоване; зіставлення з 
гр. xЛwбtG «злодій» (Machek ESJё 290; 
Specht 175, 248, 252, 319) неперекон-



красу ля 

ливе.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 376; Фас
мер ІІ 364; Преобр. І 379; Slawski ІІІ 
68; Bruckner 264-265; БЕР ІІ 704-
706; Skok ІІ 181-182; Bezlaj ESSJ ІІ 
83; Георгиев БЕ 1978/3, 198; Bern. І 
605; Trautmann 139. 

красуля, красуліtк, красулька, кра
сУ,-t, красунок - див. красавка. 

[красуха] (мед.) «кропив'янка, кро
пив'яна пропасниця» Я;- очевидно, за
позичення з російської мови; р. [красу
ха] «те.; кір; червоний висип по тілу; 
золотуха» пов'язане з краса (заст.) «кра
са», красньtй «червоний», спорідненими 
з укр. краса1 , [красни] (див.). 

красІОчка - див. красаака. 
крат, кратний;- р. крат, бр. крат

нае «кратне»;- запозичення з церков

нослов'янської мови; цсл. І>pdTJ..J, І>рdтn., 
як і п. kroc «крат», ч. krat, слц. krat, 
вл. kr6c, нл. krot «тс. », болг. кратен 
«кратний», схв. крат «крат», слн. krat 
«те.», походить від псл. *kortь «крат, 
раз», *kortь «те.», спорідненого з лит. 
kaftas «раз», karta «шар, верства; по
коління», лтс. karta «шар, ряд», ав. 
hakaldt «те.», дінд. sakft «один, раз», 
kftval) «раз», що зводяться до і є. 
*(s)ker-t- «різати, відтинати», як і дінд. 
krntati, kartati «відтинає, крає», псл. 
*cersti, *cьrt2 «рубати», стсл. чрtсти, 
лит. kirsti «тс. »; як семантичну пара
лель пор. псл. razь, укр. раз, пов'язане 
з rezati, укр. різати.- Шанский 3СРЯ 
ІІ 8, 376-377; Фасмер ІІ 368-369; 
Преобр. І 379; Slawski ІІІ 115-117; 
Brticl}ner 287 -288; Machek ESJC 290; 
БЕР ІІ 721; Skok ІІ 182; Bezlaj ESSJ ІІ 
83; 3ССЯ 11, 99-100; Bern. І 576; 
Fraenkel 258; Trautmann 130; Pokorny 
941-942. 

[крата] «кл·ітка», крати «клітки; 
[грати]», [краткатий] «картатий» 
МСБГ, [кратк6ваний! «тс. », [кратча
стий! «за гратовани й.», [крачастий] «те.» 
Ж. !краткувати] <<робити клітинки» 
МСБГ;- бр. кратьt <<грати, огорожа»;
запозичення з польської мови; п. krata 
«грати; клітка (на тканині)», як і схв. 
СТ. krata «гратИ; КОЛОСНИК», ПОХОДИТЬ 
від елат. crata, grata «клітка, огорожа, 
брама; колосник» або від іт. grata «те.», 
які продовжують лат. cratis «пліт, за-

крачка 

горожа», споріднене з гот. haurds «двері», 
прус. corto «загорожа», можливо, також 
псл. kr9titi, укр. крутИти.- Richhardt 
68; Slawski ІІІ 68-69; Br&kner 265; 
Bern. І 609; Mikl. EW 76.- Пор. rрата, 
крутИти. 

кратер «западина на вершині чи 
схилі вулкана; округла гора на по· 
верхні місяця»;- р. болг. схв. кратер, 
бр. кратар «те.», др. кратьtрь «бокал, 
чаша», п. krater «кратер», ч. слц. слн. 
krater, м. кратер;- через західноєвро· 
пейське посередництво (нім. Krater, фр. 
cratere) запозичено з латинської мови; 
лат. crater «кратер; велика посудина для 
змішування води з вином, ківш; посу· 
дина для олії; басейн для води, водойма; 
безодня» походить від гр. храт-іjр «те.», 
пов'язаного з xpciatc; «змішування, злит
тя», похідним від дієслова xєpci~VUftL, 
XEprxvv6ш «змішую, розбавляю водою», 
СПОріднеНОГО З дінд. srayati «ВарИТЬ», 
srinati «міиrає, варить»; др. кратьtрь є, 
мабуть, безпосереднім запозиченням з 
середньогрецької мови.- СІС 368; 
ССРЛЯ 5, 1603; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
376; Slawski ІІІ 69; Briickner 265; Kopa
linski 535; Dauzat 217; Юеіn 368; Frisk І 
824. 

[кратунй] «вид тканини» Я;- неяс
не; можливо, пов'язане з n. kartun «ви
бійка», вторинна зближеним з [крата] 
«клітка», [кратк6ваний] «картатий» 
(про тканину). 

крах;- р. бр. болг. м. крах, n. ч. 
слц. krach, схв. крах, слн. krah;- запо
зичення з німецької мови; нім. Krach 
«крах; тріск, гуркіп походить від kra
chen (двн. krahhon) «тріщати, гуркоті
ти», спорідненого з гол. kraken <<Розлу
щувати (горіх); підривати; тріщати, ше
лестіти». англ. crack <<Тріщати; зазнава
ти краху», а також дінд. garjati «мукає, 
реве, кричить».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
377; Slawski ІІІ 42-43; Holub-Lyer 
266; РЧДБЕ 1982, 450; Юuge-Mitzka 
398. 

[крачка] «штанина» Мо;- очевидно, 
запозичення з .болгарської мови; болг. 
крачка «крок» є похідним від крак «но
га», сnорідненим з укр. окорок; зміна 
значення відбулась або в болгарських 
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говірках, або при запозиченні.- Див. 
ще окорок.- Пор. крок. 

[крачунl) «хліб, спечений на свят
вечір» Sche1 udko, [~речун., керечун.] «те.» 
тж, [карачун., киричrjн., кричун., .Гере
дж!}н, .Геречrjн, гериджrjн, .Jерйдзин.] «ТС. » 
0;- р. [корочун! «зимове сонцестояння; 
смерть», бр. [карачун] «нагла смерть 
у молодому віці; судороги; злий дух, 
що вкорочує життя», др. корочунТ> «зи

"1ове СОНЦеСТОЯННЯ», СЛЦ. kracun «різд
ВО», болг. к.рачrjн «різдвяний день», 
крачrjнец «ТС. »;-запозичення з мол
давської та румунської мов; молд. крз· 
1.1.r}н. «різдво; обрядовий хліб, спечений 
до Нового року>>, рум. craciun «різдво» 
походять від алб. k~rcйn- «пень, колода» 
(у балканських народів існувало свято 
зимового сонцестояння, під час якого 
з ритуальною символі кою сnалювали 
спеціально привезєну з лісу колоду), 
праалб. *karc-un-, можливо, пов'язане 
з лит. kartis «жердина>>, лтс. karts 
«Те.»; пов'язання з лат. creationem «ри
туальний хліб, спечений на святвечір» 
(Ja~ic д..fS1Ph 33, 618) або через проміж
ну форму *caratsune з лат. ca1atio «пер
ший святковий день кожного місяця в 
давньоримському календарі, який nри
падав, зокрема, й на І січня, тобто на 
день пізнішого християнського свята» 
(Pщcariu .35) непереконJіиве; припущен-

~ ня про зв'язок з схв. кракати «крокува
ти», ч. kraceti, п. kroczyc, вл. krocic 
«те.», тобто «крокуючий, перехідний 
день; день сонцестояння» (Фасмер ІІ 
336) малойvювірне.- Sche1udko 136; 
Десницкая ВЯ 1976/3, 43-46; Сл. язьr
козн. 168-171; Vrabie Romanoslavica 
14, 156; с;=а bej Studii ~і cercetari linguis
tice 12 (1961), 3, 313-317. 

[крачун2] «велика дубова колода» 
Я:- очевидно, похідне утворення від 
[кряч] «жердина, якою перевертають 
колоду на будівництві» з діалектним 
ствердінням р.- Див. ще кряч. 

кращий «ліпший; вродливіший», 
[кращіший], кращати, [кращішатиІ;
р. краше «краще», др. крашии «кра
щий>>, п. ст. krasszy, ч. krassi, ст. krasi, 
слц. krajsi «те.»;- псл. *krasьjь, похід
не від *krasь (укр. [к:расий! «строка
тий»), пов'язаного з krasa, укр. краса; 
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недостатньо обгрунтоване виведення від 
гіпотетичного псл. *krasьkь (Обнор
ский ИОРЯС ЗО, 486) або від *kre-so-, 
нібито пов'язаного з kresiti «воскреша
ти» (Vaillant Езиков. УІзсл. Младенов 
283).- Фасмер-Трубачев ІІ 369; Slaw
ski ІІІ 66.- Див. ще краса1 . 

краяти, !краЯльн.ик] «розкршник» 
Ж. [краян.uця! «розрізаний кусок» Ж, 
[краЯн.ка] «те.» Ж. [краЯльний] Ж, [по
кравати] «краятю;- р. (зах.) [краЯть] 
«краяти», др. краяти, к:раати, п. kra
jac, ч. krajeti, ст. krajeti, слu. krajat', 
вл. krac, нл. ksajas «те ». полаб kroj6t 
«вирізувати», схв. [krajati] «кроїти, кра
яти сукно», слн. krajati «кроїти сукно», 
цсл. кр.:ІІ<ІТІt «різати, краяти»;- псл. 
krajati (krajajQ), ітеративна форма діє
слова *krojiti, укр. кроїти.- Stawski 
ІІІ 48-49; Bri.ickпer 268; Olesch І 478-
479; 3ССЯ 12, 86-87; Bern. І 620.
Див. ще кроїти.- Пор. край1 

креатура «ставленик впливової осо
би, слухняний виконавІ:'ць її волі»;
р. болг. м. схв. креатура, бр. крзатура, 
п. вл. kreatura «те.», ч. kreatura <<стра
ховище», слц. krea tura <<істота; страхо
вище»;- через польське nосередництво 

запозичено з латинської мови; лат. 
creatura «істота, створіння» походить 
від creo <<створюю, виробляю», спорід
неного з гр. х6рщ; «юнак; nагін», дінд. 
sardhal) «СТадо, череда», ГОТ hairda 
«те.», псл. *cerda <<черга; череда, ста
до», укр. череда. -СІС 368; Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 377-378; Kopalinski 535; 
Юuge-Mitzka 402; Wa1de-Hofm. І 
288-289.- Див. ще череда 1 . 

креветка (зоол.) «Їстівний десятина
гий морський рачок:., [кревети 1 <<гарне
лі, десятинагі рачки» Ж;- р. креветка, 
заст. к:ревет, бр. крзветка, п. krewetka, 
ч. kreveta. слц. kreveta, krеvеtkа;
запозичення з французької мови; фр. 
crevette «креветка» походить з норма нд
ського або пікарДійського діалектів 
французької мови, де воно відповідає 
фр. chevrette «кізочка», зменш. від 
chevre «коза», ЩQ продовжує лат. capra 
«Те.»; назва мотивується здатністю кре
веток стрибати ...,.... СІС 368; Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 378; B1och-Wartburg 190; 
Dauzat 219.- Див. ще капрон. 



кревкий 

[кревкий] «крихкий, тендітний, слаб
rшй, немічний» Б і;- бр. [кревинькій] 
«слабий», [кревкость] «слабкість, лам
кість»;- запозичення з польської мови; 
п. krewki «вутлий, слабий» утворилося 
внас.1ідок дисиміляції від ст. krechki 
«крихкий», спорідненого з укр. кpиx
кuй.-Stawski ІІІ 80-81; Bruckner 
266.- Див. ще крИха. 

кревний «кровний, близький; важ
кий», кревні «родичі», [кревнЯк] «ро
дич» Ж, [покревнuйJ «споріднений» Ж. 
[покревІіілий] «Те.» Ж;- бр. крЗуньt 
«споріднений; кревний»;- запозичення 
з польської мови; п. krewny «спорід
нений; родич; (ст.) сангвінічний, жва
вий, веселий (про характер, темпера
мент)» є похідним від krew «кров».
ОньJшкевич Исслед. п. яз. 243; Rich
hardt 69; Slawski ІІІ 96-97.- Див. ще 
кров. 

[кревно] «ревно, пристрасно, гаряче» 
Ж;- очевидно, утворене на основі ста
ропольського слова; n. ст. krewny «nов
нокровний; такий, що має жвавий і 
веселий характер», похідне від krew 
«кров», можливо, розвинуло своє зна

чення під впливом елат. (temperamen
tum) · sanguineum «сангвінічний (букв. 
кровний) (темперамент)».- SW ІІ 549, 
589.- Див. ще кров.- Пор. кревний. 

[крегіт] «сміття, щебінь, уламки» 
Ж;- очевидно, фонетичний варіант сло
ва грехіт (див.). 

,[креrлик] (<округлий шматок» Ж;
запозичення з польської мови; п. ст. 
kregiel «кегля» походить від свн. kegel 
«те.»; українське слово е зменш. фор
мою від незасвідченого запозичення 
*І(регелІ:J.- Slawski ІІІ 104.- Див. ще 
к раголь. 

[кред~нецr.] «буфет, шафа для посу
ду» Г, Ж, [креденс Ж, Я, Пі, креденц 
Пі] «те.», [креденцій] «буфетник» 
Пі, lкреденчuха] Пі, ст. кредепсо 
(ХVІП ст.);-запозичення з польської 
мови; п. kredeпs «буфет, шафа для посу
ду», ст. kredeпc, як і ч. слц. kredenc, м. 
креденец, схв. кредепц, слн. kredenca 
«те.», в свою чергу, через свн. credenz 
«шафа для столових приборів» запози
чене в XV ст. з італійської або середньо-
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крейда 

латинської мови; іт. credenza «віра, до
вір'я; куштува-ння напоїв та їжі; буфет, 
сервант», елат. credentia (<Тс. » походять 
від лат. crёdo «вірю, довіряю, покла
даюся на когось; позичаю».- Slawski IIJ 
82-83; Brйckner 265; Sl. wyr. obcycn 
398; Machek ESJC 291.- Див. ще кре
дИт. 

кредИт <(надання в борг матеріаль
них цінностей, грошей; позш\а », кре
дИтка, кредитор, кредитувати;-р. 
кредИт, бр. крздьІт, п. kredyt, ч. слц. 
вл. kredit, болг. м. кредит, схв. кредйт, 
слн. kredit;- запозичено з італійська) 
мови через німецьке або французьке 
посередництво (н. Kredit, фр. credit); 
іт. credito «віра, довір'я; борг, кредиТ>> 
продовжує лат. crёditum «позичка, 
борr>>, похідне від credo «вірю», спорід
неного з дірл. cretim «тс. >>, ав. zrаzdа
«відданий>>, дінд. srad-dadhati ( < іе. 
*кred-dhё-) «вірить, довіряє>>, нерша 
частина якого була релігійним терміном 
на позначення сили жерця (пор., напр., 
дінд. srad asmai dhatta -первісно «На
дає йому магічної сили»).-СІС 368; 
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 378; Фасмер 11 
369; Преобр. І 380; Slawski ІІІ 84; Юu
ge - Mitzka 402; Кlein 369, 370; Dauzat 
218; Walde-Hofm. І 286-287. 

крей - див. край 2• 
креж- див. кряж 1 • 
крежити - днв. кряж3• 
крейда, [крейдuна] «шматок крейди» 

Я, [крейдЯнка] «місце видобування крей
ди; посудина для розведення крейди>>, 
[крИйда] Ж, крейдИстий, крейдуватий, 
крейдяпИй, [крейдувати] «білити крей
дою>> Ж, ст. крейда (1596);- р. (пд.-зах.) 
[крейда], бр. крайда, п. kreda, [krejda], 
ст. kreta, ч. kfida, ст. kfeda, kreta, слц. 
krieda, [kreda, grieda], вл. kryda, нл. 
krida, полаб. kridyawe, болг. м. схв. 
креда, слн. kreda;- через польське по
середництво запозичено з німецької мо
ви; нвн. Krei de «крейда>> (двн. cr1 da, 
свн. kride) походить від лат. creta «те.>>, 
етимологічно неясного.- Москаленко 
УІЛ 13; Акуленко 134; Шелудько 35; 
Richhardt 15, 69; Фасмер ІІ 369; Пре
обр. І 380; Slawski ІІІ 81-82; Bruckпer 
265; Holub- Кор. 191; Olesch І 473; 
Bern. І 609; Mikl. EW 137; Юuge-
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крейдовник 

Mitzka 402-403; Walde-Hofm. І 290-
291. 

[крейдовник] (бот.) «самосил біло
повстистий, Teucrium polium L. » Маk;
похідне утворення від крейда; назва зу
мовлена сивуватим кольором рослини 

(Федченко-Флеров 801), подібним до 
кольору крейди.- Див. ще крейда. 

крейсер «великий швидкохідний вій
ськовий корабель»;- р. крейсер, бр. 
крЗйсер, болг. крайцер;- запозичено з 
голландської мови через російську на 
початку XVIII ст.; гол. kruiser «тс. (по
чаткова - корабель, що для захисту 
берегів плавав перед ними туди й назад) >J 
походить від kruiseп «крейсувати ''• по
в'язаного з cruis ( < снідерл. cruce) 
«хрест''· що зводиться до лат. crux 
(зн. в. cruce-m) «ТС. ''·- СІС 368; Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 379; Фасмер ІІ 369-
370; Преобр. І 380; Юеіn 377; Юuge
Mitzka 404; Vries NEW 367.- Див. ще 
криж. 

крейцер «розмінна монета з срібла 
й міді в Німеччині (XV-XIX ст.) та 
Австро-Угорщині,,, [кр ейцар, грайцар, 
.грейцар] «тс. '';- р. крейцер, бр. крЗй
цзр, п. krajcar, krejcar, grajcar, ч. krej
car, ст. krajcar, слц. krajciar, grajciar, 
вл. krejcar, болг. крайцер, схв. крадцар, 
слн. krajcar;- запозичення з німецької 
мови; свн. kriuzer (нвн. Kreuzer) «крей
цер; срібний пфеніГJJ (з ХІІІ ст.) є по
хідним від свн. kriuzi (нвн. Kreuz) 
«хрест''· що походить від лат. crux 
(зн. в. cruce-m) «тс. )); назва зумовлена 
тим, що на монеті був зображений 
хрест.- СІС 369; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
379; Slawski ІІІ 49; Briickner 156; Ho
lub-Kop. 186; Юuge-Mitzka 405.
Див. ще криж.- Пор. крос. 

крекнути, кректати, [кректЕти Ж, 
крекотЕти Я], крекіт, креюпt}н, крек
туха, [Кр еkотень] «Кректун JJ, [Кр ека] 
«жаба>' ВеБ, ВеНЗн;- р. [крекнуть] 
«крекнути''• бр. крзюп «крекіт,,, 
крактаць «кректати; квакати''• п. ст. 
krzeczec «скрекотіти», ч. kfeceti «скри
піти, крякати, квакати''• болг. [крекам] 
«скрекочу; кудкудакаю», схв. крекатu 
«кричати» (про жабу, курку, сороку, 
качку), слн. kreketati «крякати»;- псл. 
krekati, *krekьtati, *krecati;- звуко-
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крематорій 

наслідувальне утворення; наводжувані 
( Фасмер ІІ 370) як паралелі лит. krekёt і 
«хрюкати'' (про свиню), krakёti «смі
ятися», лтс. krekt «крякати, сміятися)), 
krecet «хрипнути», krekstet «крякати)), 
прус. kracto, гр. -хрЄ~ «птах з гострим 
дзьобом», кімр. crech «крик» вимага
ють серйозного вивчення у їх стосунку 
дослов'янськихслів.-Slаwskі ІІІ 213-
215; Bezlaj ESSJ ІІ 88; ЗССЯ 12, 113-
114; Bern. І 609; Trautmann 128; Po
korny 568. 

[креля] «дуже велика крижина,,;
не зовсім ясне; можливо, результат кон
тамінації слів крИга і скеля. 

крем1 «солодка маса для тортів, 
тістечок; косметична мазь; паста для 
шкіряного взуття''• кремовий, [кремити] 
«Ваксувати (взуття)'' Дз;- р. болг. м. 
крем, бр. крзм, п. krem, ч. слц. krem, 
вл. krema, схв. крем, крема, слн. krе
ша;-запозичення з французької мови; 
фр. creme ( < chreme) «вершки, крем» 
продовжує нар.-лат. crama «мазь,,, яке 

виникло на основі лат. chrisma «свя
щенна олія, помазання''• що походить 
від гр. XpTarta «мазь, олія, помазання''• 
хр[ю «Мажу, змащую олією».- Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 380; Фасмер ІІ 370; 
Slawski ІІІ 85-86; Юuge-Mitzka 118; 
Dauzat 218; B1och-Wartburg 189; 
Frisk ІІ 1120; Boisacq 1071.- Див. ще 
христиЯнИн. 

[крем2 ] «крію' Ж, окремий, [окрем
ний Ж, оцемішний ЖJ, відакр Є мити, 
відокре.млювати;- ч. [krema] «крім,,, 
слц. krem, [kreme], вл. [kremi, kremja] 
«ТС. '';- очевидно, результат фонетично
го розвитку (асиміляції голосних) типу 
[окр6ме] «окремо; крім» > *окреме, ви
кликаного швидким темпом вимовляння 

слова як службового; вихідною слід 
вважати одну з форм, пов'язаних з 
кр6ма (див.). 

крем3- див. прем. 
крематорій, кре.иація;- р. кремат6-

рий, бр. крзмат6рьtй, п. ч. krematorium, 
слц. kremat6rium, вл. krematorij, болг. 
кремат6рий, кремат6риум, м. крема· 
ториум, схв. крематориj(ум), слн. kre
mat6rij;- запозич~ння з німецької (і 
французької) мови; нім. Krematбrium, 
Kremati6n (фр. cremation) походять від 



кремез 

нлат. crematorium, crematio, пов'язаних 
з лат. cremo «спалюю», спорідненим з 
carbo «вугілля», двн. hёrd «вогнище», 
нвн. Herd «те.; піч».- СІС 369; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 380-381; Kopalifiski 
536; РЧДБЕ 1982, 451; Юuge-Mitzka 
402; Dauzat 218; Walde-Hofm. І 287. 

[кремез] «дужий, сильний чоловік» 
Я, крем'язень «те.», кремезнИй, [кре
мезливий, кремізкuй Ж, кремізний, кре
м'язнuй Ж], кремезніти;- п. ст. krze
miє:zny «міцний як кремінь, дужий, 
сильний», krzemiezny, krzemiezny 
«тс. »;-пов' язане з кремінь, хоча з 
еловотвор чого погляду цей зв' язок не 
зовсім ясний; припущення (Slawski ІІІ 
219) про nервісну форму *krem~gь, 
*krem~zьnь викликає сумнів через не
звичність суфікса -~gь у слов'янських 
мовах; для виведення слова з польського 

джерела (Richhardt 69) немає пiдcтaв.
Slawski ІІІ 218-219; Brйckner 275; 
Bern. І 609-610.- Див. ще кремінь. 

кремена (бот.) «підбіл, Petasites 
Gaertn. », [кременина Mak, кременИ ця] 
«те.>>;- слц. [kremanina, kremenica] (з 
укр.);- пов'язане з кремінь; назва зу
мовлена тим, що підбіл росте на креме
нистих. грунтах.- Machek J m. rostl. 
251.- Див. ще кремінь. 

кремінь, [крdмень1 «кремінь» Л, 
[креймах] «крем'ях» Ж. [креймdшки] 
«крем'яхи» Пі, Бі, [кременuна] «шматок 
кременю; кременисте місце», кременівка 
(іст.) «рушниця», [кременЯк] «кремінь» 
Ж, [кремінка] «кремнезем» Ж. креміння, 
крем'ях, [краменнuй] «крем' я ний, ка
м'яний» Я, кременИстий, [кременувd
тий1 «крем'янистий» Я, креміннИй, 
[кремінчdтий] ж, крем'янИй, крем'яни
стий. [кремніти1 «робитися твердим, 
як кремінь» Я;- р. кремень, бр. крЗ
мень, др. кремень, п. krzemiefi, ч. kfe
men, слц.. kremeii, вл. kfemjen, нл. 
ksemjefi, полаб. kremin «камінці», болг. 
кремен, крем'Ьк, м. кремен, схв. кремен, 
ели. kremen, стсл. кремм, крємєнє;
псл. kremy, род. в. kremene;- спорід
нене з лит. [krams], лтс. krams, kr~ms 
«кремінь», kramains «твердий; кремни
стий» і, можливо, дни. scram-sahs «меч, 
схожий на ніж», нн. schramm(e) «легке 
поранення, дряпина», свн. schram «рана 
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кремпіль 

від шаблі; ущелина», schramen «розри
вати»; і є. *(s)ker- L (s)krem- «Відтинати »; 
пов'язується далі 3 гр. )(.ер1-1а «кремінь» 
на основі реконструйованої форми * kher
men-, що зазнала потім впливу kamy, 
kamene (Machek ESJC 299).- Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 381; Фасмер 11 370; Преобр. 
І 380; Slawski ІІІ 215-218; Bri.icJner 
275; Holub -Кор. 190; Schuster-Sewc 
694-695; Olesch І 470-471; 3ССЯ 12, 
118-123; Бернштейн Очерк 1974, 174-
175; Otr~bski LP І 136-138; Bern. І 
609; Buga RR ІІ 218; Trautmann 141. 

кремль «внутрішня фортеця в мі
стах стародавньої Русі»;- р. кремль, 
бр. крзмль;- певної етимології не має; 
найімовірніший зв'язок з др. крома <<ОК
раєць», кромьньш «Відгороджений» 3 

іншим кореневим вокалізмом (пор. др. 
(псков.) кром'Ь «кремль») або 3 кремень 
(пор. р. [кремлёвьtй] «міцний, твер
дий»- про будівельний ліс); пов'язан
ня з krep- «кріпкий, міцний» (Machek 
Sbornik FFBrU 2, 127-128) або з кипч. 
karman «фортеця» (Ramstedt 227) сум
нівні.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 381; Фас
мер-Трубачев ІІ 370-371; 3ССЯ 12, 
117 -118; Пет лева 3тимология 197 4, 
23; Саболевский РФВ 70; 86-87; Un
begaun BSL 50/2, 174; Mikl. EW 137. 

[кремпіль] «дерев'яна палиця, на 
яку вішають зарізану вівцю, щоб зняти 
з неї шкуру», [кренпуль] «те.» Я;- нові 
утворення від сприйнятих як зменшу
вальні форми [кремп6лець Ж. кремпу
лець Ж. кренпuлець ЯJ «ТС. », запозиче
них з польської мови; п. [kп;polec] «шма
ток дерева для затискання чогось, для 

підвішування вбитої тварини», заст. 
kп;pulec «тс. », як і ч. krumpo!ec «Те.; 
ярмо», слц. [kromholec] «Криве дерево 
для підвішування вбитого кабана», по
ходить від нім. ст. діал. krumpholz 
(нвн. Krummholz) «криве дерево, вжива
не ковбасниками для підвішування вби
тої тварини», утвореного 3 ОСІІОВ при
кметника krump (l~rumm) «кривий», спо· 
рідненого з rp. хрuлб~ «ТС. », та імення
ка Holz «дерево», спорідненого з псл. 
*kolda, укр. колода.- Richhardt 69; 
Slawski ІІІ 106; Bruckner 267; Machek 
ESJC 297; Bern. І 606-607.- Див. ще 
колода.- Пор. rамулець1 rартулець. 
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кремсати 

[кремсати] «обрубувати, обтісувати 
сокирою Ж, цюкати (сокирою), вози
тися з сокирою (коло чогось) Ме»;
бр. кр:§мсаць «різати тупим ножем», 
вл. krjemic «крушити, дробити», слн. 
kremsati «рубати тупою сокирою»;
псл. kremiti < *(s)krem- «крушити, дро
бити», з яким пов'язані укр. крім, кра
ма, кромсати; форми з нокалізмом е 
можуть мати й досить пізнє походжен
ня.- Куркина Зтимология 1970, 95-
96; Петлева Зтимология 1974, 20-22; 
Slawski ІІІ 128, 216; Schuster-Sewc 671; 
Bezlaj ESSJ ІІ 88.- Див. ще крім, крб
ма, кромсати. Пор.- крем2 • 

крен «Нахил набік корабля, човна, 
літака», кренtlти;-бр. крзн, болг. 
крен;- запозичення з російськО:і мови; 
р. крен, кренИть, кренговсіть «класти 
судно на бік з метою ремонту», оче
видно, походить від гол. krengen «по
вертати віз; класти судно на бік для 
ремонту», пов'язаного з kring «круг, 
кільце», свн. kring (нвн. Kring) «тс. »; 
менш обгрунтоване пов'язання (Matze
nauer 220; ССРЛЯ 5, 1617) з фр. carene 
«підводна частина судна».- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 382; Фасмер ІІ 371; Преобр. 
І 351; БЕР ІІ 734; Юеіn 240; Vries NEW 
359-360.- Див. ще ирендель. 

крендель, крендельник «пекар, що 
випікає кренделі»;- р. крендель, [крен
гель], бр. крЗндзель, п. [kr~tgiel], ст. kre
giel, нл. kringel, kryngel, полаб. kran
gill;- через російське посередництво за
позичено з німецької мови; свн. krengel, 
kringel (нвн. Kringel) «крендель, буб
лик» є демінутивними формами від 
kring (krinc, нвн. Kring) «коло, кільце, 
круг», спорідненого з дісл. kringr «кіль
це», а також з лит. gr~zti «свердлити; 
вертіти», прус. granstis «свердло»; при
пущення про польське посередництво 

(Шелудько 35; Bern. І 612) неперекон
ливе.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 382-383; 
Фасмер ІІ 371; Преобр. І 381; ~lawski ТІІ 
104: Brйckner 267; Schuster-Sewc 670; 
Olesch І 463; Matzenauer 220; Юuge
Mitzka 401, 406. 

[креніль] «бабка, паця (у грі в па
ці)»;- неясне; можливо, пов'язане з 
п. kr~giel «кеr:ля ». 

84 

креп 

[кренькати] «хворіти» Кур;-оче
видно, видозмінене за пазичення з ні
мецької мови; нвн. kranken «хворіти», 
krankeln «слабувати, нездужати » є nо
хідними від krank «хворий» ( < свн. 
kranc(k) «вузький, стрункий, малий, 
слабкий, нікчемний»), спорідненого з 
дангл. cringaп «витися, як смертельно 
поранений, полягти в боротьбі», а та
кож з лит. gr~zti «свердлити, вертіти»; 
не виключений також вплив з боку яко
гось семантично й формально близького 

українського слова,- пор. укр. [квін
кати] «плакати, стогнати», [кванькати] 
«жалібно нарікати, стогнати, хиріти, 
нездужатю>; пор. болг. [кренкам) «пхи
каю, хничу».- Юuge-Mitzka 400-401, 
406. 

кребл «нащадок іспанських і порту
гальських колонізаторів у Латинській 
Америці й Африці; метис»;- р. болг. 
креол, бр. крз6л, п. Kreol, ч. слц. kreol, 
вл. kreola, м. креол, схв. креол, слн. 
kre61;- запозичення з французької мо
ви; фр. kreole через ісп. criollo зводить
ся до порт. crioulo «креол; негр; креоль
ський; місцевий», похідного від criar 
«створювати; породжувати; виховува

ти», яке продовжує лат. creo «створюю, 
виробляю, пор оджую».- Фасмер ІІ 372; 
Kopalinski 536; БЕР ІІ 734; Bloch
Wartburg 189; Dauzat 218; Юuge-Mitz
ka 404.- Див. ще креатура. 

креп1 «nрозора шорстка тканина, 
звичайно чорного кольору»;- р. болг. 
м. креп, бр. крзп, п. krepa, ч. слц. вл. 
krep, схв. креп, слн. krep;- запозичен
ня з французької мови; фр. crepe «кре
пова тканина», ст. cresp «кучерявий», 

походить від лат. ct·Ispus «кучерявий, 
хвилястий», пов'язаного з crinis «во
лосся», спорідненим з данrл. hrisian 
«тремтіти; трясти», двн. hris «пагін», 
прус. craysi «стебло».- Шанский ЗСРЯ 
ІІ 8, 383; Фасмер Il 372; Slawski ІІІ 
87; Machek ESJC 292; БЕР ІІ 734; Юеіn 
371, 374; Bloch-Wartburg 189; Dauzat 
218; Walde-Hofm. І 292, 293. 

[креп2 ] «міць, сила», [крепість, креп
кість] «тс. » Ж, [крепак] «кр і пак; дуже 
сильна людина Кур», [крепацтво, кре
пацький], [крепегший] «міцний», [креп
кий] «дуже міцний» Ж, Ме, [крепко] 



крепдешИн 

«дуже» Ме, [крепИти] «скріплювати, 
збивати» Ж. [крепнути] «кинути, мет
нути» Ж. [закреп] (мед.) «запор>> Ж, 
[закрепа] «кремезна людина, здоров'як», 
[підкреп] «nідсилення, допомога» Нед, 
[скрепа] «стик, паз, шов» Нед, [скре
пеник] «стільник, приліплений у по
рожньому вулику для нового рою», 

[скрепенйти] «приліnити стільник у по
оожньому ву ли ку»;- не зовсім ясні зву
кові форми з кореневим е; у випадках з 

ненаголошеним е допускають пояснен

ня як північноукраїнські діалектні фор
ми щодо літературних форм з кореневим 
і, в інших випадках, можливо, резуль
тат польського або російського впливу 
(п. krzepki, р. крепкuй).- Див. ще 
кріпкйй. 

крепдешИн «тонка rуста шовкова 

тканина».;- р. болг. крепдешИн, бр. 
крапдзшЬm, ч. слц. krepdesfп, схв. креп
де-шин, слн. krepdesin;- запозичення з 
французької мови; фр. crepe de Chine, 
букв. «креп з Китаю, китайський креп», 
СКЛадаЄТЬСЯ З іменника crepe «Креп», 
приймеюшка de (<лат. de) «Від, з» 
і іменника (власної назви) Chine «Ки
тай», що походить від назви першої ди
настії китайських імператорів Chin або 
Hsin «Цінь» (букв. «людина») (255-
206 р. дон. е.).- УРЕ 6, 385; Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 383-384; РЧДБЕ 1982, 
452; Юеіn 277.-Див. ще де-, креп.
Пор. апельсИн. 

[креперувати] «вмирати з голоду, 
здихати» Коб, [крепнути] «умирати» 
Ж. О, [крипщ}тиJ «умерти» Я;- п. 
[krepirowac] '<тс.»;-- запозичення з ні
мецької мови; нім. krepiereп «пропада
ти, здихати» походить від іт. crepare 
«тс. », яке зводиться до лат. crepare «трі
щати, лопатися», можливо, споріднено
го з дінд. kfpate «волає, лементує, голо
сить>>, дісл. hrafn «ворон», skrafa «ба
зікати», лтс. krepet «бруднитися», псл. 
kropiti, укр. кропИти.- Кluge-Mitzka 
404; Walde--Hofm. І 290.- Пор. кро-
пИти. · 

[креплики] «пироги з капустою, сли
вами або рибою»;- п. krepel «пончик», 
ч. kraple «вид пиріжків з м'ясом до су
пу», ст. krapl «якесь тістечко>>, слц. 
{krapl'a] «пончик», схв. [kravecl. слн. 

кресати 

krap «тс. », krapec «солодкий пиріг із 
сиром»;- через польське посередництво 

запозичено з німецької мови; нвн. Krep
pel (Krappel) «пончик, спечене на жирі 
пухке тісто», як і двн. chrapho, свн. 
krapfe, krepfel, krapfli, [krapfel, krappel, 
kreppel] «Тс. », є переосмисленням нвн. 
Krapfen «гак, зігнутий зубець, кіготь», 
двн. krapfo «тс. » на підставі зовнішньої 
подібності; нвн. Krapfen пов'язане з 
Krampf «спазм>>, спорідненим з лтс. 
grumbt «морщитися», псл. gr9bь «гру
бий», укр. грубий.- Шелудько 35; Rich
hardt 69; Stawski ІІІ 87-88; Brtickner 
265; Bern. І. 607; Юuge-Mitzka 400, 
401.- Див. ще грубий. 

[крес] «край, кінець» Я;- запозr1· 
чення з польської мови; п. kres «лінія 
кордону, край», як і ч. заст. kres, krys 
«ТС. », походить від свн. kreiz «круг, 
коло, окруп> або снн. kres «тс. », етимо
логічно пов' яз а ного з свн. kritzen «крес
лити, вирізати риски».- Slawski ІІІ 
89-90; Brtickner 266; Bern. І 610; Юu
ge-Mitzka 403.- Див. ще креслити. 

кресаня, кресак, кресанИна, кресан
ка- див. крИси. 

кресати, кресало «шматок сталі, 
яким викрешують вогонь; [ламаний ві
зерунок на глиняному посуді Я]», [кре
сdчка] «легенька сокира» Ж. [кресево] 
«кресало» Пі, [кресИво Пі, кресИло ЖJ 
«ТС. », [креснИця] «крем' яни й курок у· 
рушниці>> Я, Ж. [крешелИнє] «Тс. >> Ж, 
[кресdк] «рушниця», [кріс] «Тс. », [кресь] 
(виг.);- р. (заст. діал.) крессіть «кре
сати», 6р. красаць, крЗсіць, п. krzesac, 
ст. krzosac, ч. kfesati, слц. kresat', 
вл. kfesac, нл. [ksasas], схв. кресати, 
слн. kresati;- псл. kresati (kres9);
дальші зв'язки непевні; пов'язується 
(ЗССЯ 12, 124-125) з псл. krasa «краса» 
1 реконструюється давніше значення 
«створювати, творити>>; зіставляється 
(Slawski ІІІ 225-227) з kremy (kremene) 
«кремінь», kremsati і зводиться до іє. 
*(s)ker- «краяти, відтинати>>; вважалося 
(Otrєtbski LP І 137-138) результатом 
контамінації слів cesati і *kremy; спро
ба пов'язати з гр., хрЄхw «б'ю, сту
каю>>, виходячи з припущення про зв'я
зок з кросна «ткацький станок» (Bezzen
ber[ler В В 27, 170) непереконлива; немає 
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креска 

достатніх підстав зближувати також з 
лит. kr6snis «піч», лтс. krasns «те.» 
(Топоров IV 179; Fortunatov ВБ 3, 67; 
Bern. І 611; Skok ІІ 190-191) і лит. 
kresёti, kresti «запікатися, згортатися» 
(про молоко) (Matzeпauer LF 9, 24-
25), як і з ч. klestiti «обрубувати гілля; 
каструвати», лит. sklempti «р~зати, те
сати, стригти» (Machek ESJC 300).
Шанский 9СРЯ ІІ 8, 386; Фасмер-Тру
бачен ІІ 373; Преобр. І 387; Briickner 275. 

[креска] «риска» Я; -запозичення 
з "польської мови; n. kreska «TG. » пов' я
зане з kresa «лінія», від якого походить 
укр. крИси (див.). 

креслити, креслення, креслЯр, крес· 
лЯрня, накреслення, неокреслений, пе
реднакр еслення;- бр. крЗсліць, ч. kresli
ti, слц. kreslit', вл. kreslic, нл. krеslіS;
очевидно, запозичення з польської мови; 
у п. kresl іс «креслити» злилося два сло
ва, запозичені з німецької мови: п. ст. 
kresic, krysic, що походить від еви. 
kritzeп «креслити, проводити лінії», по
в'язаного з kratzen «шкрябати», і п. ст. 
kryslic, kryslac, що зводиться до снн. 
krisselen (нвн. kritzeln) «дряпати; ма
зюкати, писати кривулями» з первісним 
значенням «креслити, робити лінії», 
пов'язаного в kritzen; немає достатніх 
підстав виводити безпосередньо з п. 
kres (kresa) (Bern. І 610) і вважати це 
слово праслов'янським (Briickner 266). 
- Sla"''ski ІІІ 91-92; Machek ESJC 
292; Юuge-Mitzka 406. 

креснути «танути; рушати навесні» 
(про кригу), скресати «тс. »;-не зо
всім ясне; найімовірніше, етимологічно 
пов'язане 3 р. [крёс] «оживання» і 
[крес] «тс. », схв. кpiljec «купальський 
вогонь; найбільша літня спека», 3 псл. 
*krьs'Ь, *kres'Ь «оживлення, оживання 
(природи, зокрема, річок після зимової 
скутості)»; далі можливий зв'язок із 
nсл. kresati «кр~сати» (якщо прийняти 
реконструкцію його давнішого значення 
«створювати, творити»).- Фасмер ІІ 
372-373; ЗССЯ 12, 140.- Пор. воскре
сати, кресати. 

[крест] «хрест» Ж, [кресбИни] «хре
стини» Бі, [кресник Ж, крестИни Ж. 
крестбuни ЖJ, [крестець] «хрест?» Ж, 
[крещdтина] «полотно з хрестоподібним 
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кретИн 

візерунком» Ж, [крещdтка, крещdточ
ка] «те.» Б і, [крещdстний] «хрещатий; 
хрестоподібний» Ж. [крещdтий] «тс. » 
Ж. [крестuти] Ж;- р. крест, др. 
крьст-о, п. [krzest] «хрещення», ч. 
kfest, слц. krst, вл. kfest~ нл. ksest 
«те.», болг. кр-ост «хрест», м. крст, схв. 
крст «те.», слн. ktst «хрещення», ~стсл. 
крь.стn «хрест»;- псл. *Krьst'Ь «Хрис
тое»;- вважається раннім запозиченням 
з германських мов; двн. Krist, Crist, 
Christ «Христос», яке на слов'янському 
грунті набуло значення «розп'яття», 
а потім «хрест взагалі», походить від 
лат. Christus, яке зводиться до гр. 
Xpю'tot; «ХристоС», букв. шомазаник», 
пов' я за ного з хрю,;6t; «придатний для 
натирання; помазаний», ?(р[ ю «змащую, 
натираю», що зіставляється з лит. griё'ti 
«знімати (вершки з молока)», снн. gre ше 
«бруд»; неперекондиві версії про по
ходження цього слова від гот. christus 
(Stender-Petersen 420; Кiparsky GLG 
234-236) або від двн. chriu5 «хрест» 
(Корш Сб. Дринову 56-57); малоймо
вірна думка про автохтонність слова 
*krьst'Ь, нібито утвореного від krьstьja

niП'Ь (Skok RES 7, 195-196).- Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 387; Фасмер ІІ 374; 
Преобр. І 383; Slawski ІІІ 85-86; Briick
ner 185; БЕР ІІІ 50-56; Skok ІІ 197-
198; Bezlaj ESSJ ІІ 102; Bern. І 634; 
Юuge-Mitzka 117-118; Frisk ІІ 1120.
Пор. хрест. 

[крестовнкЧ (бот.) «жовтозілля зви
чайне, Senetio vulgaris L. » Ж, [крестов
ник] «те.» Mak;-p. крест6вник, схв. 
[крстовник];- мабуть, калька нім. 
Kreuzkraut «Тс. », букв. «хрестова тра
ва» (пор. ч. kfizove kofeni «тс.»), хоч 
мотивація назви не зовсім ясна.- Див. 
ще крест. 

крестовИк2- див. хрестовИк. 
[крет] «кріт», [кретівка] «купка зем

лі, вирита кротом», [кретИчина, крето
вdтина, кретовИне] «тс. » Ж, [накре
тИти] «нарити зе!\fлі» (про крота) Ж;
запозичення з польської мови; п. kret 
відповідає укр. кріт.- R ichhardt 69; 
Slawski ІІІ 93.- Див. ще кріт. 

кретИн «ідіот», кретинізм;- р. кре
тИн, бр. крзцін, п. kretyn, ч. слц. слн. 



крех 

kreten, вл. kretin, болг. кретен, м. кре
тен, схв. кретен;- через німецьке по
середництво (н. Kretine) запозичено з 
французької мови; фр. cretin «кретин» 
є за походженням діалектним варіан
том слова chretien (ст. christian, chresti
en) «християнин», що продовжує лат. 
christiii11us «те.», nохідне від Christus 
( < гр. Хрцп:6с;;) «Христос», бо недоум
куватих вважали угодними богові істо
тами; пор. у зв'язку з цим укр. боже
вільний, дінд. devanampriya «дорогий 
богам; недоумкуватий, ідіот».- СІС 
369; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 389; Фасмер ІІ 
375; Slawski ІІІ 94; Kopalifiski 536; 
Юuge-Mitzka 404; Bloch-Wartburg 
190; Dauzat 219.- Див. ще христи
Янйн. 

крех (орн.) «крохаль довгоносий, 
Mergus serrator L. (Anas boschas) », 
[крехкавка] «крякання» Ж. [крехкати] 
«крякати» Ж;- звуконаслідувальне ут
ворення, пов'язане з характером крику 
птаха.- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
196.- Пор. крохаль. 

кречет «птах з родини соколиних, 
Falco gyrfalco L. », кречітка «Chettusia 
gregaria . Pall. »;- р. кречет «кречет», 
бр. крЗчат, др. кречет'Ь, п. krzeczot 
«ТС.», СТСЛ. Кj:Н:J•І€Т'Ь «ЦИКада»;- ПСЛ. 

krecet-ь звуконаслідувального похо
дження, подібне доn. krzeczek «Хом'як», 
гр. хрЄ~ (якийсь птах), хірхос;; «яструб», 
лит. kroka «гагара», дінд. krakara-/ 
krkara- «порода куріпки»; гіпотеза про 
запозичення з монгольської мови (мовт. 
kyrcyt «яструб»- Karfowicz SWO 317) 
безпідставна.- Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 196; Фасмер ІІ 375; Шанский ЗСРЯ 
ІІ 8, 389; Лапатин ЗИРЯ ІІ 147; Пре
обр. І 384; Sfawski ІІІ 212-213. 

[кречка] «жіночий вовняний пояс 
для підпер ізування спідниuі » Я;- оче
видно, результат спрощення форми 

[краєчка], пов'язаної з крайка «вид по
яса», похідним від край1 (див.). 

[кречний] «ввічливий, чемний, лю
б'язний»;- запозичення з польської мо
ви; 11. ст. krzeczny «ввічливий, гречний; 
чемний» є початковою формою пізнішого 
grzeczny, що зайшло в українську мову 
в формі гречний (.гречний).- Slavvski І 
369-370, ІІІ 212.- Див. ще rречний. 

крИвда 

креч.Ун -див. крачун. 
[крещет] (бот.) «чорноклен, Acer ta

taricum L. (Acer campestre L.) » Ж;
неясне. 

кривавник1 (бот.) «деревій, Achillea 
millefoliuш L. », [ке рвавник Mak, корвав
ник Mak, кравнИк Ж, крвавник Mak, кре· 
вавник Mak, крівавник, крівавтщя Ж. 
кровавник, крованик Mak, кровнuк] 
«тс. »;- р. [кровавuк, кровавленник, кро
вавник, кровавница], бр. крьшаунік, [крьt
вавец], п. krwawnik, ч. [krvavnik], схв. 
[крвавац] «Те.»;- пов'язане з кров, кри
вавий; назва зумовлена застосуванням 
деревію як кровоспинного засобу (Но
саль 19-22; Попов Лек. раст. 249-250; 
Нейштадт 559).- Шамота 64-65.
Див. ще кров. 

[критівник 2 ] (бот.) «звіробій звичай
ний, Hypericum perforatum С. » Лік. 
росл., [кравнИк] Пі, Ж, [крівник, крів
цЯ Г, кров, кровавец, кровавник, кровник, 
кравця] Mak «те.»;- р. lкровавец] «зві
робій чотиригранний, Hypericum quad
rangulatum L. », [кровавник] «звіробій 
звичайний», [крововик] «Те.», бр. [крьt
ваунік, кроука] «Те.», [крьшавец] «звіро
бій плямистий, Hypericum maculatum 
Crantz. », ч. [krevnfcek] «звіробій зви
чайний», схв. крвавац, слн. krvavec 
«те.»;- похідні утворення від кров; на
зви зумовлені тим, що розім'яті пелю
стки квіток звіробою забарвлюють у кри
ваво-червоний колір; пор. інші назви 
звіробою: укр. [заяча крівця], р. [за
ячья кровца], бр. [заячча кроу].- Ша
мата 64-65; Machek J m. rostl. 148-
149.- Див. ще кров. 

крИвда, [крИвдиця], крИвдник, [крив
дИвий] Ж, КрИвдний, крИвдити, [кривду
вати (собі)] «ображатися», [кривдува
тися] «те.>>, [завкрtівдно] «кривдно, при
кро», [завкрИдно] «те.; заздрісно (Ме)», 
[окривджати] «кривдити», [укривджати] 
<<Тс. » Пі, [укрИвдити] <<скривдити», 
[укривдження] «покривдження » Пі;- р. 
болг. м. крИвда, бр. крьtуда, др. кривьда, 
п. krzywda, ч. kfivda, слц. krivda, вл. 
kfiwda, нл. ksiwda, схв. крИвда, слн. 
krivda, стсл. крщ~ь.дt~;- псл. krivьda 
«неправда, несправедливість, кривда», 
похідне від kriviti «кривити, робити 
неправильні вчинки», kriv-ь «неправий, 
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кривИй 

несправедливий, кривий»; на думку Енд
зеліна (Endzelin RS 13, 64), утворення ти
пу псл. *krivьda, *pravьda, *vorzьba ви
никли внаслідок дисиміляції з давніших 
*krivьba, *pravьba, *vоrzьЬа.-Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 390; Коломієць УМЛШ 
1967/6, 9; Slawski ІІІ 246; Bruckner 276; 
Machek ESJё 301-302; 9ССЯ 12, 175-
177; Buga RR І 111; ІІ 32, 165.- Див. 
ще кривйй.- Пор. правда. 

кривИй, lкривушістий] Я, кривува
тий, кривулЯстий, кривулькуватий, кри
вульчdстий, [кривак] «зрубане криве де
рево; посудина, в якій смажать поросш; 
заєць», [криванжа] «кривий», [кривець] 
«тс. » Я, кривИзна СУМ, Ж, крившtа, 
fкривк61 «кривий» Я, [кривлЮга] «криве 
сучкувате дерево» Ж, [кривулЯка] «те.» 
Ж, кривлЯка, [кривондЯга] «кривий, без
ногий, безрукий» Ме, [кривондЯка] «тс. » 
Ме, кривулина, кривуля «крива лінія; 
кривий; [шабля] Я», кривулька «крива 
лінія; [кривий] Ж]», [кривульки] «узор 
на крашанці, на глиняному посуді>> Я, 
[кривунда] «кривий» Я, [кривунок] «за
крут, заворот» О, fкривух] «криве дере
во» Ж, fкрйвуца] «кривонога» Я, [крив
цун] «кривий» Ж, [крИвати] «кульга
ти» Ж, кривИти, кривІти, кривлЯтися, 
[кривувати] «бути кульгавим», [криву
лЯти] «робити криві лінії; кульгати, 
шкандибати», накрИво, [покривий] «кри
вуватий» Нед, покривулИти «покривитю>, 
[окриволІти] «окривіти» Нед, [скриву
лІти] «тс. » Нед, скрuва «скоса»;- р. 
кривой, бр. крьtвьІ, др. кривьtи, п. krzywy, 
ч. kfivy, слп. krivy, вл. kfiwy, нл. ksi"'·y, 
полаб. kraive, болг. м. крив, схв. крИв 
«кривий; покалічений», слн. krfv, стсл. 
крис"Ь.;- псл. *kriv'Ь «кривий, вигну
тий, викривлений, покалічений, кульга
вий; несправедливий, поганий; лівий; 
винний»;- споріднене з лит. kreivas 
«кривий, фальшивий», krfvis «кривобо
кий, кривий», [kra1vas] «кривий, ко-
СИЙ», лтс. krai1s «зігнутий», krievs 
«кривий», kraiUH «хитатися»; балт.-
сл. *krei-vo- розглядається як розши
рення і є. *(s) ker- «вигинати, кривити, 
крутити», з яким, можливо, пов'язані 
також лат. curvus «зігнутий; закрив
лений, кривий», гр. xup1:6<;; «тс. », 
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крИга 

ав. skar;щa- «круглий».- Коломієць 
УМЛШ 1967/6, 9-10; Шанский 3СРЯ ІІ 
8, 391; Фасмер ІІ 376; Преобр. 1 385; 
Sla\vski ІІІ 252-256; Bruckner 276; 
Machek ESJC 301-302; ЗССЯ 12, 171-
174; Bern. І 618-619; Trautшann 140-
141; Buga RR І 325; FraenkeJ :203. 305; 
Мартьшов Язьrк 73; Wa1de-Hofш. І 
317-318; Frisk ІІ 21-22; Persson Beitr. 
312, 775, 909; Pokorny 936. 

[кривИки] «черевики» Ж;- неясне. 
кривичі (одн. крИвич) «східнослов'ян

ське плем'я, що жило у верхів'ях Дні
пра, Західної Двіни і Волги»;- р. кри
вичИ. бр. крьtвічьt, др. кривичи;- похід
не утворення від імені родоначальника 
племені * Крив'Ь, що виникло на основі 
прикметпика крив'Ь «кривий»; від назви 
кривичів походять лтс. krievs «росія
нин», Krievija «Росія», лит. krievai 
«росіяни».- Фасмер І І 375-376; Ива
нов- Топоров Сл. язьІкозн. 1983, 158-
159; Perwolf AfSlPh 7, 594.- Див. ще 
кривйй. 

[кривовірто] «похило, косо)> Ж;
очевидно, складне утворення з основ 

прикметника кривtій та дієслова вертіти 
(див.). 

[крив6к] (орн.) «одна з порід кулика» 
Я;- очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. крив6к «кулик-сорока 
строката, Haeшatopus ostralegus L. », 
як і [кривец, крИвка] «те.», найвірогід
ніше, є похідним від кривой (крив); 
мативанія назви не зовсім ясна; можли
во, йдеться про криві голінасті ноги, 
характерні для куликів взагалі.- Див. 
ще кривйй. 

[кривоплекий] «кривоплечий»;-
складне утворення з прикметюша кри

вИй та іменника плече, в якому нерегу
лярне чергування ч-к, очевидно, пояс

нюється впливом прикметниконих форм 

на -к-ий типу високий, широкий, кри
вобокий.- Див. ще кривйй, плече. 

[кривухl (бот.) «Кр.fІВоцвіт польовий, 
Lycopsis aГ\тensis L. »Ж;- похідне утво
рення від кривИй; назва зумовлена, оче
видно, вигнутою кривою формою він
чика квітки (Нейштадт 454).- Див. ще 
кривИй. 

крйrаl, крижИна, [крижмак] «шма
ток льоду, на якому діти спускаються 



крИга 

взимку з гори» Я. крижанИй, [крИж
ний] «льодяний, зимовий» Пі, [криж
ніти] «замерзати» Пі, [накрИжник] 
«кригоріз (коло моста)», скрижаніти;
р. [кря, "рИга, икра], бр. крЬtга, др. 
кра, п. ч. kra, слц. kra, kryha;- псл. 
*jьkra, яке, можливо, за допомогою 
збільшувального суфікса -ig- набуло 
форми *jьkriga; дальші зв'язки неясні; 
зіставлення з ав. аёха- «лід, мороз», 
перс. уех «лід» (Bern. І 424; Преобр. І 
268; Зализняк ВСЯ 6, 35), з дісл. jaki 
«крига», данг л. gicel «тс. » (Machek 
ESJC 287), з цсл. скрd «брила», *скрИІ'd 
(Соболевский РФВ 67;1-2, 212-213), 
з ікра «згусток, пухлина» (ЗССЯ 8, 
217-220; Briickner KZ 44, 33), як і 
спроба виведення з іє. *qar-, *qеr
«битю (Потебня К ист. зв. IV 61-62) 
або з бр. *крьtхаць «кришити», *крьtха 
(Міхневіч Белар. лінгв. 1, 72), малопере
конливі.- Фасмер ІІ 376; Slawski ІІІ 
41-42. 

[крйга2 ] «рибальська снасть у ви
гляді натягнутої на обручі сітки з кри
лоподібним пристроєм для спрямування 
риби в середину сітки» Л, [ре.га] «ри
бальська снасть» Ник, [ре.галя, ри.г6ля] 
«ТС.» тж;- р. [крИга] «рибальська сіт
ка, волок», бр. крьtга;-неясне.-Пор. 
дриг6ла, крижоватка. 

крИги, крИжка, крижчИнка - див. 
кряг. 

, [крИгнати] «стогнати, кректати; хи
ріти»;- не зовсім ясне; можливо, по
в'язане з [крИгнути] (пор.). 

[крйгнути] «заскреготати» Я;- ре
зультат видазміни форми скрИгнути 
«скрипнути », в якій початкове кореневе 
с- стало сприйматися як префікс.
Див. ще скрИrати. 

[кригушка] (орн.) «р~нник, Cinclus 
ciпclus (aquaticus) L. » Ж;- неясне. 

криж «хрест; [стара міра довжини від 
носка правої ноги до кінця середнього 
пал:,ця витягнутої лівої руки; кінці 
віжок, які перехрещуються біля вуздеч
ки Я]», крижак «хрестоносець; [рибаль
ський сак; верх, будка візка]», [кри
жалнИцяl «хлястик; у возі - рейки, які 
скріплюють полудрабки спереду і зза
ду» Па, крижацтво «лицарі тевтонсько
го ордену», [крижевнИк] «той, що по-

криж 

кланяється хресту, католик» Я, [крИ
жик] «частина кінської збруї, що ле
жить уздовж хребта» Ме, [крижИна] 
«вид страви з м'яса на крижах» Я, крИ
жі «нижня частина спини; задня части
на тулуба тварини; [роздвоєні кінці 
віжок у паракінній упряжці Л]», ["ри
жівка] «спинна частина яловичини» Ж, 
["рижів"И] «віжки для пари коней» О, 
[криж6ванціl «тс. » О, крижівнИця «дош
ка, що з'єднує вгорі полудрабки воза; 
(бот.) хрестовниця, Crucianella L.; [тир
лич хрестовидний, Gentiana cruciata L. 
Mak; хлястик (в одязі) Ме]», [крИжниця] 
«ремінь через хребет коня від пасторон
ка до посторанка » О, [крижовнИця] 
«дошка, яка скріплює полоззя саней 

спереду» Я, [цижув"а] «тс.» Я, [кри
жуля] «корова, на крижу біла» О, кри
жастий, [крuжаmий] «КрИЖаСТИЙ», 
["рижнИстий] «тс. », [крижевий] «квад
ратний», крижовИй СУМ, Г, "РИжем 
«хрестом» УРС, [крижам] «тс. » Я, ["ри
жати] «ставити хрести», [крижувати] 
«тс.; розпинати на хресті», [крижува
тися] «схрещуватися; розтягати руки 
так, щоб виникала форма хреста; ла

мати руки від горя» Ж, [на"рИжгtu"] 
«поздовжня стрічка шлеї, пришита до 
укісних ремінців на круПі коня», [на-
6криж] «навхрест» Ж;- р. крьtж (заст.) 
«католицький хрест; знак хреста, що 

ставиться для замітки чогось; хресто
подібна рукоятка холодної зброї», бр. 
крьtж «хрест; круп; крижі; мотовило; 
хрестовина», др. криж'Ь «хрест», п. 

krzyz «хрест; крижі», ч. kriz «хрест; 
крижі; мука», слц. krfz «хрест; копиця 
з 15 снопів; трефа; (бот.) хрест-трава, 
Paris quadrifolia L. », вл. kriz «хрест; 
частина хребта», нл. ksiz «хрест», болг. 
[криж] «великий хрест при дорозі», схв. 
крИж «хрест; копиця снопів», слн. 
kriz «хрест; копиця з 15 снопів; трефа», 
цсл. криж ь. «хрест»;- очевидно, запо

зичене через посередництво польської, 
чеської і словенської мов з романської 
мови північно-східної Італії (можливо, 
старофрі у льського або венеціанського 
діалекту італійської мови); ром. *kr6dze, 
*kr6ze ( < лат. crux «хрест», зн. в. одн. 
crucem, нлат. cr6ce, пор. фріул. croz, 
іт. венец. [kroze] «ТС. ») з вузьким о на 
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крпжалка 

слов'янському грунті мало дати початко
ве *kruzь, звідки *kryzь і далі, в частині 
слов'янських мов, krizь; лат. crux спо
ріднене з дінд. kruficati «гнеться», дісл. 
hryggr «спина», двн. (h)rukki «те.>>, 
сірл. cruach «купа, горб», корн. cruc 
«горб»; думки про походження від двн. 
kruzi (chruzi) «хрест» (Mikl. EW 141; 
Uhleпbeck AfS!Ph 15, 488) або істро
рум. kru~~ «те.» (Юparsky GLG 114-
115) менш переконливі.- Richhardt 70: 
Фасмер · ІІ 388; Sla\vski ІІІ 256-258; 
Brikkner 276; Stieber RSI 26/1, 33-34; 
Machek ESJC 302; Holub -Кор. 191-
192; Skok ІІ 201-202; Bezlaj ESSJ ІІ 
94; Bern. І 619. 

[крижалка] щілий качан квашеної 
капусти», [крижівка] «те.» Ж, [кри
жевка] «головка капусти» Mak, [кру
жівка] «те.» Mak;- не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з ч. kflzala «суше
ний шматок яблука», слц. krizala «ски
бочка», kruzalka «те.», okruzelka «чверть 
яблука, головки капусти, картоплини», 
які зіставляються з чикрИжити, р. 
[чакрьtжить] (Machek ESJC 302); мож
ливий проте й зв'язок з формою *кру
жалка (від круг). 

[кри:Жанка] (іхт.) «(молодий) лящ, 
Abramis brama L. » Мо, Берл;- не
ясне. 

[крижати] - див. круг. 
крИжень (орн.) «Велика дика качка, 

Anas platyrhynchas L. », [крижавка, кри
жак, крижанка, крижівка Ж (з п.?), 
крИжніца Л, крижнЯх], крИжнЯ УРС, 
Ж. [крижна (утка) Ж, крuжнева (качка) 
Шарл] «те.»;- р. [крьtжень], бр. крЬt
жань, п. krzyz6wka «те.»;- похідні ут
ворення від криж; назви зумовлені, оче
видно, хрестоnодібною формою крижня 
nід час польоту.- Slawski І І І 262; 
StrutyfJ.ski 75-76, 144.- Див. ще криж. 

[крижи] (бот.) «садова айстра китай
ська, Callistephus chinensis Nees. (As
ter)» Mak;- очевидно, видозмінене запо
зичення з польської мови; п. [krzyzyk] 
«зірочка; знаку вигляді зірочки», пов'я
зане з krzyz «хрест»; назва зумовлена 
зіркоподібною формою квітки (Ней
штадт 546) (як паралель пор. літератур
ну назву айстра, пов'язану з гр. aa't'l)p 
«зірка»).- Див. ще криж. 
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крижулка 

[крижівка] «частування того, хто 
уперше в селі косить» Ж;- неясне. 

[крижівник] (бот.) «агрус звичайний, 
Ribes grossularia L. » Mak, [криж6вник 
Ж, кряжівник Mak] «те.»;- очевидно, 
запозичення з російської мови; р. крьt
ж6вник «агрус » є, мабуть, неточною 
калькою в вигляді утворення1 похідно
го від р. [крьtж] «(католицький) хрест», 
якоїсь німецької діалектної назви цієї 
рослини (пор. нвн. [Krisdohre] «агрус» 
(букв. «хрестовий терен»), [Krist61beere] 
«те.» (букв. «ягода терну хрестового»), 
[Krisdore] «те.»); менш обгрунтоване 
виведення слова від п. *krzezewnik (Со
болевский РФВ 70, 88; Шанский ЗСРЯ 
ІІ 8, 420), від нім. Krausbeere «агрус», 
Krausebeere «те.» (Преобр. І 397; Горяев 
171) або n. krzew «кущ» (Грот Фил. раз. 
ІІ 492).- Фасмер ІІ 388.- Див. ще 
криж. 

крИжмо «біла тканина, в яку спови
вають дитину хрещені батьки після 
обряду хрещення; полотно як подару

нок новонародженому від хрещеної ма
тері», [крИжма] «те.»;- р. [крИжмьt] 
«крижмо», др. крижьмо «миро», крижь

ма «те.», п. krzyzmo «те.; [полотно в 
обряді хрещення дитини]», ч. вл. kfizmo 
«миро»;- запозичене через польське і, 
далі, чеське посередництво з давньо
верхньонімецької мови; двн. chrismo 
«миро», свн. crisme «те.» походять від 
лат. chrisma «миро; помазання», заnози
ченого з грецької мови; гр. Xpla!-La 
«мазь; масло; помазання» пов'язане з 
Xptw «змазую, фарбую»; думка про 
безпосереднє запозичення· слова в унра
їнські говори з грецької мови (Дзенлзе
лівсьний НЗ УжДУ 13, 104) позбавлена 
підстав.-- RichharcJt 70; Фасмер І І 376; 
Фасмер ГСЗ 2, 286; Slawski ІІІ 259; 
Briickner 276; Machek ESJC 302; Bern. І 
619; Mei!Jet RES 6, 41.- Див. ще крест, 
христиЯнИн. 

[крижоватка] «риболовний сак>і;
неясне; можливо,· пов'язане з І крИга] 
«рибальська снасть у вигляді натягнутої 
на обручі сітни» (пор.). 

[крижулка] <~чайка (?) » Ж, [крuлу-
жечка] «те.» Ж;- етимологія і вза-
ємозв'язни неясні. 



крИза 

крИза\ крИ:зисний, крИзовий, кри
тИчний;- р. криз (з фр., ст. криза), 
крИзис (з нім.), бр. крЬtзіс, п. kryzys, 
ч. krize, слu. слн. kriza, вл. нл. kriza, 
болг. схв. м. крИза;- запозичення з 
французької мови; фр. crise «криза, 
перелом» засвоєне як медичний термін з 
латинської мови; лат. crisis «криза, 
рішучий поворот, перелом» походить від 
гр. xplat~; «переломний момент, криза; 

вибір; розрізнення; міркування; суд, 
рішення, вирою>, пов'язаного з xpivro 
«розділяю; вибираю; виношу рішення; 
суджу, обвинувачую», спорідненим з 
лат. cerno «Відокремлюю, відрізняю», 
гот. hrains «чистий>>, псл. krojiti, укр. 
кроїти, край.- СІС 370; Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 391-.392; Фасмер ІІ .376; 
Slawski ІІІ 205; Kopalinski 539; Ho
lub- Lyer 268; Dauzat 220; Frisk ІІ 
20-21; Boisacq 518-519.- Див. ще 
крайl, крОїти.- Пор. декрет, дискримі
тіція, кримінал, крИтика. 

[крИза2 ] «жабо, оборка (навколо 
шиї)» Ж;- п. [kryza] «гофрований жі
ночий комір», kreza «Тс. », krezy «криси 
(капелюха); (ст.) нутрощі», вл. krj6z 
«оборка навколо чепця; жабо; брижі», 
нл. kryza «жабо», krjuza «тс. »;- через 
польське посередництво запозичене з 

німецької мови; нвн. ст. Kros «щось ку
черяве; збористий комір, жабо; брижі», 
Gekros, Gekrose «тс. » ( < свн. gekroese 
<<Потрухи, тельбухи», двн. *krosi «тс. ») 
споріднене з снідерл. croos (гол. kroost) 
«нутрощі (тельбухи) тварини», нвн. 
kraus «кучерявий», свн. krus «завивка», 
снідер.Л. kruis «тс. », гол. kroes «розку
йовджений», сангл. crous «кучеря
вий».- Шелудько 35; Richhardt 37; 
Slawski ІІІ 97-98; Briickner 266-267; 
Kopalinski 5.36; Bern. І 611-612; Юu
ge- Mitzka 243, 401.- Пор. круски. 

крий~ див. край2 • 
крик, !крИкало] «вид ритуальної гри 

у Галичині і на Прикарпатті біля тіла 
померлого» Я, !крикач] «крикун» Я, 
!криклИвець] <<крикливий, буйний Ж; 
хвороба у грудних дітей Б і», [криклИви
ці] «хворобливий стан дитини, коли 
вона безугавно кричить без сліз; нервове 
захворювання, істерія», криклИвиця, 
крикнЯва «крик багатьох людей; шум, 

крИкет 

галас, гамір», [криковиця] «крик, га
лас» Пі, [крИкси] «безсоння дитини, 
яке супроводжується плачем», крию)н, 

!крикунЯка] (збільш.) «крикун» Я, кри
щjха, [Крйчма] «кричучи », [крИчмо] «ду
же різко, пронизливо>~ Ж, криклИвий, 
крикучий, кричущий, кричати, окрик, 
окрикати «окликати; [оголошувати]», 
п6крик, скрик, скрикати;- р. м. крик, бр. 
КрьtК, Др. КриК'Ь, П. krzyk, Ч. ВЛ. kfik, СJІЦ. 
krik, нл. ksik, болг. !крича] «кричу», схв. 
крак, слн. krik, стсл. кричLІти «кричати»; 
- псл. kri kь, пов'язане з kricati (<*krik
e-ti) «КричаТи» (як клик: клИкати);
споріднене з лит. krykti, kryksti «гучно 
кричати, верещати, пищати, квакати», 

лтс. krika «той, що сміється», kr'iklis 
«крикун», свн. reiger «чапля», данг л. 
hragra «тс. », кімр. crych «хриnкий», гр. 
хрі хє «тріщи; кричи»; іє. *kr- звукона
слідувального походження.- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 399-400; Фасмер ІІ .376-
377; Преобр. І .385; Slawski ІІІ 238-
241; Briickner 275-276; Machek ESJC 
.ЗО І; Holub-Lyer 270; Holub- Кор. 
191; БЕР ІІІ 11, 14; Bezlaj ESSJ ІІ 23; 
3ССЯ 12, 155-156; Bern. І 616; Mikl. 
EW 140; Meillet Etudes 371, 391; Fraen
keJ 298-299; Mйhl.-Endz. ІІ 278; 
Buga RR ІІ 331; Frisk ІІ 17-18; Boisacq 
516-517; Pokorny 570.- Пор. клИкати. 

[крИкати] (про крик сірої чаплі) Ж;
р. !крь"tкать] (про крик ворона, гуски, 
лебедя), вл. krikac «кричати, як чи
рою>, м. крика «кричить» (про птаха), 
слн. krikati «кричати» (про гусей, жу
равлів);- псл. *krykati, похідне від 
вигуку kry, що імітує крик птаха; ото
тожнення з псл. krik-ь «крик», kricati 
«кричати» (Slawski І І І 241) позбавлене 
підстав. 

крИкет «гра»;- р. болг. крИкет, 
бр. крьtкет, п. cricket, krykiet, ч. слц. 
kriket, схв. крИкет, слн. kriket;- за
позичення з англійської мови; англ. 
cricket походить від фр. ст. criquet 
«палка, кий у грj», яке зводиться до 
снідерл. cricke «палиця», спорідненого 
з дангл. cryce «милиця», англ. crutch, 
днн. krukka, шв. krykka, снідерл. 
crucke, гол. kruk, двн. krucka, нвн. 
Kriicke «тс. ».- СІС 370; Kopalinski 185, 
538; Юuge-Mitzka 408; Юеіn 372, 378. 
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крИла 

[крИла] «стіжок, ку па, копиця» Ж. 
[крило] «прикриття, парасолька (від 
дощу, сонця)» ВеУг;- очевидно, похід
ні утворення від крИти (див.). 

крИліс «підвищене місце у церкві 
для хору» СУМ, Ж. [клИрос, крИлосІ 
«тс. » Ж, [клирошан.йн, крилошанИнІ 
«той, що співає на криласі» Ж;- р. 
[крьtлос, крИлос], клИрос, бр. клірас, 
др. крьtлос'Ь, крилос'Ь, клирос'Ь, болг. м. 
клИрос, стсл. кмtрОС'"h;-'- через старо· 
слов'янGьку мову запозичене в давньо
руську в середньогрецької; сгр. х/.'іjрщ; 
«жереб; те, що дісталося за жеребом, 
частка, спадщина, надбання; ( перен.) 
християнська громада; духівницню» є 
ТИМ са~МІМ С.1080М, ДО ЯКОГО ЗЕ'Jі1!1ТЬС"Я 

й клір; первісна фор.VІа клирос зазпа.па 
аміни, сненидно, під вшшвом слова кри
ло «бік».- Ф2смер ІІ 251, 389; Шан
ский ЗСРЯ ll 8, .161; Преобр. І 316, 
398-399; Горяев 143; Веrп. І 520; 
Mikl. EW 199.- Див. ще клір. 

крил61 «літальний орган», [крИла] 
«плавці, пера у риби» О, [крилан] «вид 
кажана, Pteropus» Ж, [крилатицяІ 
(зоол.) «крилоподібний слимак, стромб, 
Strombus» Ж, крилатка «верхній чоло
вічий одяг; сухий плід деяких дерев», 
[крилачІ «ятір з крилами» Ник, крuлаш 
«помічник рибальського отамана», Ікри
лИнка] «вид кажана, Pterocanium» Ж, 
[крилЯк] «крилатка (плід)» Ж, крилЯ, 
крильчатка «механізм, складовою ча
стиною якого є крила», [криластий] 
«Крилатий» Ж, крилатий, [криловИй 
Ж, крИльний ЖJ, крильчастий, від
крИлок, ІзакрИльщик] «крайній облав
ник», надкрИла «передні крила жуків і 
комах», fнадкрИле Ж, надкрИля Ж], 
надкрИлля «те.», [окрИле] «мис, коса» 
Ж, [окриль] (зоол.) «крилоподібний сли
мак, стромб, Strombus» Ж, окрилатіти, 
окрилЯти, обезкрИлити, [одкрИле] «кри
ло, фланг» Ж. передкрИлок, [підкрИлко] 
«стіна ятера» Мо, підкрИлля, підкрИлок, 
[розкрілитися] «розхристатися (особли
во йдучи чи біжу чи)» Ме, [узкрИле] «кри
ло; облямівка, край, кут, ріг; кордон, 
рубіж» Нед;- р. бр. крьtло, др. крило 
«крило; пазуха; фланг», п. skrzydlo, 
[krzydlo], ч. kridlo, слц. krid1o, вл. 
kridlo, нл. ksidlo, полаб. kreide1e, 
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кримінал 

болг. крило, м. схв. крtlло, слн. krilo, 
стсл. криі\О;- псл. kridlo, *skridlo, су
фіксальне утворення від дієслівної ос
нови псл. *skri- ( < іє. *skrei-) «літа
ти»;- споріднене з лит. skrieti «літати, 
швидко бігти; повертатися», лтс. skriet 
«бігти», дісл. skrioa «відходити, іти 
вперед», свн. schrrteп «Крокувати; сіда
ти на коня», нвн. schreiteп «КроЕувати, 
ступати»; др. ь1 (зам. и), відбите вр. 
ьt, з' явилося внаслідок контамінації з 
крьtти (> р. крьtть,vкрьtльц6); сумнівне 
виведення (Schuster-Sewc І 698-699) від 
псл. *(s)krid-/(s)kryd- з іє. *(s)krY-/ 
(s}kru- «різати».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
420-421; Фасмер ІІ 388-389; Труба
чен Зтимологи я 1963. 41 ; Преобр. І 
398; Горяев 171; Брандт РФВ 18, 28; 
Bruckпer 497; Machek ESJC 301; 01esch І 
468; БЕР ІІІ 1 1-12; Skok ІІ 195-
196; Bezlaj ESSJ ІІ 92-93; ЗССЯ 12, 
152-154; Serп. І 615; Meillet Etudes 
31.6; Trautшa;ш 267. 

[крил62 ] (бот.) (у сполученні [крило 
орлинеІ «астрагал солодколистовидний, 
Astragalus g\ycyphylloides DC. »);- ре
зультат перенесення назви пташиного 

крила на рослину, зумовленого, можли

во, деякою подібністю розгалужених 
стебел астрагалу до розгорнутих орли
них крил (Федченко- Флеров 571; Фло
ра УРСР VI 455).- Див. ще крил61 . 

[крИзма] «цинковий купорос>> Ж;- р. 
[крь"tмза, крИмза];- неясне; спроба по
в'язання з фр. (vitrio1 ЬІапс) creшeux 
«ТС. » (Горяев Доп. 2, 20) непереконлиЕа 
з фонетичного боку.- Фасмер І І 389. 

кримІнал «карний злочин; (заст.) 
в'язниця», криміналіст, криміналісти
ка, кримінальник «К<:~рний злочинець», 
кримінальщина <<кримінал, злочин», 
[кремінар] «кримінал» Ж. криміналі
стИчний, кримінальний, ст. криА1'Бналь
ний (XVII ст.);- р. криминал «карний 
злочин», бр. крьtмінал «те.», п. kryшi
nal «те.; в'язниця»; ч. слц. krimiпal 
«в'язниuя», болг. криминален «кримі
нальний», м. криминал «Карний зло
чин», схв. крuминіілан «кримінальний», 
слн. kri minalen «те.»;- за пазичення а 
латинської мови; лат. crYmiпalis «кар
ний; той, якому загрожує судова кара» 



крИмка 

є похідним від crYmen «обвинувачення; 
провина; гріх; злочинеuь», пов'язаного 
з cerno «розрізняю, бачу; пізнаю; вирі
шую, ухвалюю; просіюю», спорідненим 
з псл. krojiti, укр. кроїти.- еІе 370; 
Шанский ЗеРЯ ІІ 8, 393; Фасмер ІІ 
377; Sla\vski ІІІ 198; Kopalinski 358; 
Holub- Lyer 268; Skok ІІ 196; Walde
Hofm. І 205, 291; Ernout- Meillet І 
116, 151.- Див. ще край\ крбїти.
Пор. декрет, дискримінація, крИза!, 
крИтика. 

[крИмка] «кримська сіль; шапка з 
кримських смушків; проказа?)>, [крим
кувrітий] «прокажений?»;- р. [крьtмка] 
«кінь кримської породи; смушок з 
овеuь кримської породи; сіль з крим
ських озер; вид прокази», бр [крИJ1Ка] 
«шапка з кримських смушків»;- по
хідні утворення від топоніма Крим.
Фасмер ІІ 389; Slawski ІІІ 198-199. 

крин (бот.) «лілія, Lilium L. »;- р. 
болг м. крин, др. крин?>, п. kryn, 
схв. крйн, стсл. крин'"h;- через uерков
нослов' янське посередниитво за пазичене 
~ грецької мови; гр. xpivov «лілія» є 
ІНшомовним словом невідомого похо
дження; твердження про зв'язок з гот. 
hrains «чистий» (Prellwitz 245) позбавле
не підстав.- Понамарів Мовозн. 1974/2, 
38; Фасмер ІІ 337; Преобр. І 386; 
БЕР ІІІ 13; Младенов 257; Skok ІІ 196; 
Bern. І 617; Mikl. EW 140; Frisk І1 20; 
Boisacq 517-518. 

кринИця, [кернИця, кирнИця], [кир
нuчина] «холодна джерельна вода» Ж 
[кренИчини] «район джерел» Ж. Ікри~ 
~ичuна] «джерело», [криничИсько] «ра
ион джерел» ВеНЗн, [криничИще] «тс. » 
ВеНЗн, [криничкИ] «товсті молочні жили 
у корови» Я, криничовИна «джерело; 
сукупність джерел», [курнИца] «крини
uя» Л, [кирнИчний] «криничний» Ж 
[креничний] «тс. » Ж, кринИчаний, кри: 
ничrістий «багатий на джерела», кри
нИчний, кринИчуватий «криничастий»;
р. [крИнИца] «криниuя», бр. кpьmfua 
n. krynica «джерело, криниuя; uистер: 
на; початок», ст. krzynica <.:джерело, 
струмок»;- псл. *kгьніса І krinica «дже
рело; (виритий) колодязь», похідне 

від kгьnь «викоnаний» ( < іє. *kг-/kег
«різати»); той самий корінь виступає 

крИпа 

в псл. kгьtь, у кр. кріт; менш обгрунто
ване пов'язання з *krinica «Миска ви
довбана посудина», р. крИнка (Фасм~р ІІ 
377; Slawski ІІІ 199-200; Bruckner 274; 
Вего. І 617), як і виведення від гр. 
xp'ljv1') «джерело, струмок» (Фасмер ГеЗ 
3, 100-101; Понамарів Мовозн. 1973/5, 
62).- зеея 12, 158-159; Трубачен 
Рем. терминол. 224.- Пор. кріт. 

[кринйчник] (бот.) «жовтеuь золо
тистий, Ranuncu1us auricomus L. »;
похідне утворення від кринИця; назва 
зумовлена поширеністю рослини в во
логих місuях (Яворниuький 394).- Ша
мата 79.- Див. ще кринйuя. 

lкрИновка] «сковорода» Ж, рИнка 
«висока глиняна миска для випікання 
бабок і под.»;- р. крtlнка «глечик для 
молока», др. крина «міра (хлібна)», 
п. [krzyn6\v, skrzyn6w] «вид ночов, ве
ликої миски», ч. заст. okfin «миска, по
судина», слц. okrin «дерев'яна чаша, 
миска», вл. krina «дерев'яне корито, 
uебрик», нл. ksina «миска», болг. крИна 
«дерев'яна міра зерна (близько 15 кг)», 
схв. ст. krїnca «миска», слн. lkrinja] 
«дійниuя», стсл. криІІИІJ,<І «посудина; 
глечик»;- псл. krina;- найвірогідні
ше, споріднене з гр. хЄрщ.t.,щ: «гончар
на глина; uегла; горщик», псл. *сегрь, 
укр. черепок, а також з нім. Ring «пер· 
стень », стсл. крн.І''"h «круг», ді сл. 
hriпgja «мала кругла посудина», що зво
дяться разом до іє. *kr- (*ker-) «обкру
чене, обліплене» (> «nосудина з гли
ни»); менш обгрунтовані пов'язання з 
лат. scrinium «круглий ящик, скринька» 
(Фасмер ІІ 378), гр. xp1jv1) «джерело» 
(Фасмер гез 3, 100-101), з псл. *kеr
«різати» (Machek ES.Jё: 413); неnрийнят· 
не зближення з л. krynica, укр. кри
нИця (Slawski ІІІ 199-201).- зеея 12, 
156-158; Трубачен Рем. терминол. 205, 
221-225, 228.- Див. ще круг, череп. 

[кринцувати] «крутити (кимсь)» Ж;
очевиnно, заnозичення з поль~ької мови; 
п. k~ttci<' (sift) «Крутити(ся), вертіти(ся):. 
сnорщнене з укр. крутйти (див.). 

[крИnа 1 «вели ка баржа» Ж;- за пази
чення з Ію.льської мови; п. krypa «бар
жа» ПОХІ)дить 'від нім. Krippe «корито; 
ясла», яке зводиться до двн. krippa 
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крипичбвина 

( < kripia), днн. kribbia, спорідненого 
з дангл. сгіЬЬ, cryb, англ. crib, снн. 
krilbbe <rrC.», kerve «верша», дісл. kiarf 
(kerf(i)) «в'язка, сніn», ісл. karfa (korv) 
«кошик», можливо, також гр. уртqю;;; 

«очеретяний кошик; рибальська сіть».
Sla\vski ІІІ 88, 201; Sl. wyr. obcych 402; 
SW ІІ 583; Кluge-Mitzka 405; Pokorny 
387.- Пор. рептух. 

[крипичбвина] «річковий затон» Я;
неясне; можливо, утворилося на основі 
виразу кріnити човни. 

крипнути -див. креnерувати. 
крИса «пацюк», [крис] «те.» Я, [кри

сак] «пацюк-самець» Я;- р. крьtса, ч. 
слц. krysa (з р.);-слово нез'ясованого 
походження; пов'язується як дублетна 
форма з псл. gryz-ti (Holub -Кор. 190), 
з перс. gerzu «миша», алб. gёrth «па
цюк», тах. -karsa (у слові arsakarsa «ка
жан») (Hansen ZfS1Ph 22, 168), р. крот, 
укр. кріт (Преобр. І 399), з дінд. kru
dhyati «гнівається» (Горяев Доп. 2, 20), 
з іє. *(s)ker- «різати» (Горяев 172), з 
лит. ziurkё «пацюк» (Janacek Slavia 
24, 3); жодне з nояснень не є задовіль
ним; не виключене російське походжен
ня слова в ·у країнській мові.- Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 421-422; Фасмер-Труба
чен ІІ 389; Machek ESJC 298. 

крИси «відігнуті краї каnелюха; 
краї посуду, човна», [кресак] «капелюх», 
[кресанuна] «те.» ВеУг, [кресанка] «вид 
сіті для полювання на птахів; капелю
шок (у гриба)» Ж, [краня] «гуцульський 
капелюх чорного кольору з павиним 

пером» Пі, [кресаня] «капелюх», [кри
сак] «те.; обкуття на кінцях осі», 
[крисанuна] «капелюх», [крисаня] «те., 
бриль», [крuска] «оборочка, рюшик; ру
бець, тріщина» Я, крисатий, крислатий, 
[крисловатий] «крислатий, гіллястий», 
[кріслатий] ··«те.»;- бр. крьtс6 «пола», 
п. kresa «лінія, криси», ч. заст. kresa 
«лінія»;- очевидно, через польське по
середництво запозичено з середньо

верхньонімецької або середньонижньо
німецької мови; свн. снн. kritz «риска, 
лінія» (нн. kritse «тс. », нвн. Kritz «дря
пина») є . похідним від свн. kritzen 
( < двн. krizzon) «видряпувати»; менш 
обгрунтоване припущення про похо

дження з нвн. Kreis «коло, круг; округ, 
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критерій 

повіт, район» (Шелудько 35; Brilckner 
266; Bern. І 610).- Richhardt 70; Sla\vs
ki ІІІ 90; Юuge- Mitzka 403-406.
Пор. крес. 

кристал «тверде тіло, що має природ
ну форму багатогранника; (заст.) кри
шталь», кристалізатор, кристалізсщія, 
[кристаль] «кришталь», кристалізацій
ний, кристалічний, кристалізувати;
р. кристалл «кристал», бр. крьtш
таль, ст. криштал?> (1517-1519), крис
таль (XVII ст.) п. krysztal, krysta
liczny, krystalizacja, ч. krystal «те.», 
вл. kristal «Те.; кришталь», нл. kristal 
«кристал», krystal «те.», болг. м. кри
стал «кристал; кришталь», схв. крИ
стал «Кристал», СЛН. kristaJ «ТС. »;
Запозичене, можливо, через німецьке 
(н. Kristall «кристал») або французьке 
(фр. cristal «те.») посередництво з ла
тинської мови; лат. crystallus (crystal
Ium) «гірський кришталь; кришталева 
посудина» походить від гр. хр\ю'tаЛЛо<;; 
«лід (пор. запозичене цсл. крисНІ\ь 
«лід»); гірський кришталь, кристал; 
кришталева посудина», пов'язаного з 
хр~о<;; «мороз», сnорідненим з лат. crusta 
«кора; накип; струп; накладна робота, 
інкрустація, облицювання, мозаїка», 
тох. А kuras «холодний», В krost «те.», 
дінд. krura- «nоранений; кривавий; жор
стокий», ав. xrura- «те.».- Булахов
ський Нариси 115; Понамарів Мовозн. 
1974/2, 44; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 395-
396; Фасмер ІІ 378; Hilttl- Worth 14; 
Slawski ІІІ 202-203; Machek ESJC 301; 
Holub-Lyer 270; Юuge-Mitzka 406; 
Dauzat 220; Ernout-Meillet 153; Frisk 
ІІ 28; Boisacq 522, 523.- Пор. криш
таль, хрусталь. 

критерій;- р. критерий, бр. крьt
тарьtй, п. kryterium, ч. слц. kriterium, 
вл. kriterij, болг. критерий, крите
риум, м. критериум, схв. крuтериjум, 
слн. kriterij;- запозичення з німецької 
або французької мови; н. Kriterium, 
фр. criterium походять від лат. critё
rium, яке зводиться до гр. xpt't'i)ptov 
«здатність розрізнення; засіб судження, 
мірило, критерій»,, пов'язаного з xplvm 
«розділяю, розрізняю», спорідненим з 
псл. krajь, krojiti, укр. край, кр6їти.
СІС 371; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 398; 



крИти 

Slawski ІІІ 203; Dauzat 220.- Див. ще 
край\ кроїти, крИтика.- Пор. декрет, 
дискримінація, крИза\ кримінал. 

крИти, [крИйка] «сховище, притулок» 
Ж, криівка «захисток, схованка», [крИт
нИк] «Покрівельник; очкур Ж», [крит
тЯ] «верхній одяг», [крИша] «дах», 
[кришинИна[ «підкладка » Ж, крИшка, 
[крівля] «покрівля», [кравець] «прихо
ване місце; притулок; кубло», [кровло] 
(Дах, покрівля» Ж, [кровлЯ] «тс. » Ж. 
[кроля] <<rюкривка на лежачий вулик» 
ВеБа, [крийомий] «схований, прихова
ний» Ж, [кровельний] «даховий» Ж, 
[кр Ийма] «густо покривши », [криткома] 
«крадькома», викривати, викривальник, 
викривач, викриттЯ, викривальний, ви
кривнИй, відкривач, відкрИтка, відкрит
тЯ, закривка, [накрИв] «покришка», [на
крtlвчина, накрйвочка] «тс. » Ж. накри
шіло, накривальник, [накривенце] «ве
сільне покривало» Ж. накрИвка СУМ, 
Г, [накрйтка] «покритка» Г, Бі, нд
криттЯ «накривання; покрівля; [по
кривало]», [накришка] «накривка; квад
ратна мережа, якою накривають рибу 
під час ловлі», накривнИй, накрuтнИй, 
[окрtlва] «оболонка, покривало; покриш
ка, покрив» Ж, [окриванье] «заступни
цтво, охорона» Б і, [окров] «оболонка, 
обгортка» Ж, !окрова] «те.» Ж, [окро
вець] «оболоночка »Ж, перекриттЯ, [під
крівний] «який знаходиться під покрів
лею», покрив, [покрИва] «ПОКріВЛЯ», 
[покривайло] «покривало; оболонка, по
кришка Ж», [покривайниця] «молода 
в обряді покривання голови», [покрtt
ванка]· «те.», fпокривальниця] «те.; 
покривало», [покривІілка] «покришка» 
ДзАтл ІІ, покрИвало «тканина для по
кривання СУМ, Г; [покришка] ДзАтл 
Il», [п6кривка] «покришка» ДзАтл 11, 
покрйвка, покрИвники «дрібні морські 
тварини з тілом, покритим оболонкою», 
покрИтка, покришка, [покр(в] «покро
ва (церковне свято)», покр(вець «ПО
кров; кришка; [марля, якою покрива
ють мерця Мо]», покрtвля, покров, по
крова щерковне свято; [покровитель
ниця] », покровИтель, покровйтельство, 
[покр6вка] «яблуня, плоди якої дости
гають на кінець вересня», покривальний, 
покривнИй, [покрrвний] «який стосується 

крИтика 

покрови», [покровений] «покритий», 
[прикривало] «покришка, обгортка; ві
ко» Ж, прикриттЯ, розкриттЯ, роз
кривнИй, [скривало] «покривало, яким 
покривають молоду», {скрИтка] «по
!{ритка», [скрИток] «притулок», скрИти, 
скрйтний, укрИвало СУМ, Ж, укриваль
ник, укриттЯ, [укрівлЯ] «покривало; 
покриття (даху)» Г, Ж;- р. крьtть, 
бр. крьщь, др. крьtти «крити; обгорта
ти», п. вл. kryc, ч. kryti, слu. kryt', нл. 
ksys, полаб. kraje «покриває», болг. 
крИя «ховаю», м. крие «криє>:, схв. 

крuти, слн. kriti, стсл. крмти;- псл. 
kryti;- сnоріднене з лит. krauti «на
валювати, накладати», kruva «купа», 
лтс. kraut «вантажити», krava «купа», 
krauja «обрив, круча», kruties «нав'я
зуватися», гр. xp6:n:'tш «закриваю, по

криваю, приховую», хр6~бчv, xp6~бriv, 
хрu~ба «потай», а також, можливо, 
З дісл. hraukr «купа», ірл. cruach «Купа, 
(зокрема, зерна)», що зводяться до іє. 
*kr;)u-: *kra(u)-! *kru- «збирати, зосе
реджувати, укривати».-Шанский ЗСРЯ 
ІІ 8, 422; Фасмер ІІ 390; Преобр. І 399; 
Sla\'lski ІІІ 193-194; Briickn~ 273; 
Machek ]:SJC 298; Holub-Kop. 190; 
Schuster-Sewc 689-690; Olesch І 467-
468; БЕР ІІІ 15-16; Skok ІІ 199-200; 
Bezlaj ESSJ ІІ 94; Bern. І 632-633; 
Топоров IV 218-219; Fraenkel 291; 
Trautmann 140.- Пор. красти. 

крИтика, крИтик, критикан, крити
канство, критицИзм, критИчний, кри
тиканствувати, критикувати:- р. 
болг. м. крИтика, бр. крьtтьtКа, п. kry
tyka, ч. слu. вл. нл. kritika, схв. крИ
тика, слн. kritika;- запозичення з 
французької мови; фр. critique «крити
ка», можливо, через латинське посеред

ництво (лат. critica, -orum «тс .. ») зво
диться до гр. xpt'ttx7j «здібність роз
бирати; критика», пов'язаного з хр[vш 
«розділяю, розрізняю; вибираю, поста
новляю; роблю висновок; суджу; обви
нувачую», xpl!J..a «рішення, присуд, су
дження», сnорідненими з лат. cerno 
«розрізняю, пізнаю, вирішую, ухва
люю», псл. kra'jь, krojiti, укр. край, 
кроїти.-СІС 371; Шанский ЗСРЯ 118, 
398: Фасмер ІІ .378; Slawski ІІІ 203-
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крИха 

204; К.opalinski 539; Bruckпer 274; 
БЕР ІІІ 14; Skok ІІ 200; Dauzat 220; 
Walde-Hofm. І 205; Frisk ІІ 20-21.
Див. ще краПІ, кроїти.- Пор. декрет, 
дискримінація, крИза 1 , кримінал, кри
терій. 

крИха «крихта» СУМ, Ж. крИх[тка 
СУМ, Ж. [крИхота] «крихта» Ж, 
крИхта, крихтИна «крихта», [кріхта] 
«те.» Пі, [кришанець] «вид пряника» Г, 
Ж, [кришенйця] «маленька паска» Ж, 
[кришені[ «нарізані овочі для сушіння 
або їди» Я, крИшеник «відрізаний шма
ток чого-небудь їстівного СУМ, Ж; 
[відріддя, породження Пі]», кришенЯ, 
крИшиво, [крuшиниця] «лютий мороз» 
Ж, криш[ння, крИшка «крихта», [крос
ка, кр6шка] «те.» ВеБа, крйхітнuй, 
крихкИй, [крихтянИй] «малесенький, 
дрібнесенький» Ж, [крИшний] «крих
кий», [крохкИй] «те.» ВеБа, кришИти, 
закришка, [окрИш] «останній, залишок» 
Ж;- р. кроха, бр. крьtха, др. кр'ЬХ'Ьть 
«кришка, крихітка», п. krszyпa, полаб. 
kraseiпa «те.», схв. krsiпa «відламаний 
шматQК», слн. krh «уламок, щербина», 
krha «те.», цсл. кp"h,\'"'d «крихта»;- псл. 
kпха «те.»;- споріднене з лит. krusa 
«град», kriusa, лтс. krusa «те.», лит. 
krusti «дробити, товкти», kr(i)usti «пава
литися, осісти; розчепитися; схуднути», 
гр. xpo6m «товчу, стукаю»; іє. *kru-s
«ударяти, товкти, ламати», до якого 

зводиться й укр. крушИти; пов'язання 
3 норв. hreysar «брила каміння», норв. 
ст. hrosti «затор», двн. (h)rosa «кора; 
лід» (Тоrр. 109; Falk-Torp 912) або 
3 гр. xp6oG (Boisacq 522) менш перекон
ливі.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 410-411; 
Фасмер ІІ 384; Преобр. І 392-393; 
Slawski ІІІ 162; Bruckпer 271-272; 
Olesch І 465; Skok ІІ 193-194; Bezlaj 
ESSJ ІІ 92; Варбот 106-107; Bern. І 
630-631; Fraeпkel 302; Trautmaпn 143; 
Мельничук 3тимология 1984, 138.
Пор. крушИти1 . 

крИця «сталь; кресало; [гострий кре
мінець Я; чавун О; туга масна глина 0]», 
[криць] «Чиста сталь» Пі, крИцевий, 
[крИчний] (у сполученні к. горн «гор
но, де плавиться сталь») Ж. [крИцянuй] 
«крицевий» Г, Ж;- р. [крИца] «брила 
заліза, вкрита шлаком», п. [kryca] «куте 
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крівавник 

залізо»;- очевидно, запозичення з ні
мецької мови; нім. Kritzeiseп «залізо, 
вкрите шлаком» є словом нез'ясованого 
походження; пов'язання 3 р. икра «кри
жина» (Преобр. І 386; Саболевский РФ В 
67, 212) недостатньо обгрунтоване.
Фасмер ІІ 378; Горяев 168; Mikl. EW 
139. 

[крицянйк] «посуд, який використо
вується у вівчарстві» Доп. УжДУ ІV;
неясне. 

[криш] «Котельний камінь, накип на 
стінках котла» Ж;- очевидно, похідне 
утворення від кришИтися.- Див. ще 
крИха. 

[крИшик] (орн.) «кроншнеп великий, 
Numeпius arquata L. (Scolopax major)» 
Ж;- неясне. 

кришталь, lкриштал] «кришталь; 
кристал» Б і, кришталик, кришталевий, 
криштальний, ст. криштал'Ь «кришталь, 
кристал», кришталь «те.» (XVII ст.);
бр. крьиитал «кристал; кришталь», ч. 
kfiSt'al «гірський кришталь», слц. 
krystal «кристал; (гірський) кришталь», 
схв. ст. kriStal «кристал; кришталь»;
запозичення з польської мови; п .. krysztal 
«кристал; кришталь», ст. krzysztal 
«Те.» походить від лат. crystallus «кри
шталь» (<гр. xp~cr'ta:ЛЛoG «Те.; лід»).
Пономарів Мовозн. 1974/2, 44; Slawski 
ІІІ 202-203; Bruckпer 274; Machek 
ESJC 301.-Див. ще кристал. 

[крівавникlJ (бот.) «вербозілля зви
чайне, Lysimachia vulgaris L. » Маk;
пов'язане з кров; назва могла бути 
зумовлена застосуванням вербазілля для 
лікування ран (Machek Jm. rostl. 174) 
або використанням Його в народі для 
добування жовтої і коричневої фарби 
(БС32 7, 473).- Див. ще кров. 

[крівавник2 ] (бот.) «ломиніс прямий, 
Clema tis recta L. » Ма k, [крвавник] «Те.» 
Mak, [крівнок] «Герань темна, Geraпium 
phaeum L. » Mak, [кровник] «те.» Mak, 
[кровавник] «купина Лікарська, Polygo
natum officinale АІІ.» Mak, Ікровавниця] 
«Те.»;- назви, пов' язані з кров; моти
ваuія назв неясна; назви купини могли 
бути зумовлені її косметично-фарбу
вальними властивостями (пор. ч. licidlo 
«купина», букв. «косметичний засіб, 



крівля 

рум'яна» -Machek J m. rostl. 270).
Див. ще кров. 

[крІвля] «вид череп'яного посуду, 
здавленого з двох боків, у вигляді жа
ровні» Я;- неясне. 

[кріда] (у сполученні оutукансь-
кая к. «банкрутство, спричинене самим 
банкрутом, щоб позбутися боргів~) 
Франко··- п. заст. krydalny «такии, 
що сто~ується банкрутства», ч. krida 
«конкурс; занеnад», схв. кридар «бан
крут», . ели. krida «змагання, кон
курс; крах, банкрутство_:>;- очевидно, 
запозичення з латинсько! мови; елат. 

crida «аукціон, публічні торги» пов'~
зане з нлат. *critare, що походить ВІД 
лат. quiritare, букв. «кликати громадян 
(quirites) на допомогу», або ВІД rерм. 
*krїtan (> нвн. kreischen «кричати про
низливо, вищати»). -SW ІІ 219; Dauzat 
583. 

крій -див. край2 . 

крізь, [кроз] «Крізь» Ж, [круз, кр(JЗу, 
крузь] «те.» Ж, крізнИй, [крізь~Ий] «про
зорий»;- ч. [krz, kroz] «КрІзь»,. слц. 
заст. kroz «крізь; через», болг. [кроз, 
к1тьз1, м. крз «Те.», схв. кроз(а) «через; 
протягом», слн. krez «через»;- ~сл. 
*kroze; ~очевидно, один з двох варІан
тів основи (s)kroz- «Крізь; через; попе
реК>> з виnадним s-; можливо, пов'язане 
також з *kerzь «Через»; менш переконливе 
пояснення як результату контамінації 
*kerzь(*kersь) і *skrоzе(Брандт РФВ 22, 
136· БЕР ІІІ 41-42).- Мельничук 
см' ІІІ 142; Німчук ІУМ Морф~логія 
417; Фасмер ІІІ 658; Machek ESJC 549; 
Skok І 338; Bezlaj ESSJ ІІ 91; ESSJ Sl. 
gr. І 237-238.- Див. ще скрізь.- Пор. 
через. 

[крілик] (ент.) «метелик косатець, 
Papilio L. » ВеНЗн;- очевидно, каль~а 
відповідної словацької назви; слц. [kra
lik] «те.» (букв. «королик; крілик»), 
[kral'ёa, kral'ovka] «те.» (букв. «коро
леня, королева») утворено від kral' 
«король»; назва пояснюється гарни~ 

зовнішнім виГлядом метелика.- Vazny 
171.- Див. ще кор6ль1.- Пор. кріль1 • 2 . 

кріль1 «Рризун родини за я чих», [кр і
лиця] «кролиця» ж::, крільчатник, кріль
чИха, кроленЯ, кролик, кролИця, кра-
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кріп 

лівнИк, [кроль] «кріль» Пі, кролЯ, кра
л fипина кролЯтник, [кролuний І <<кро-

' ' . ля чий» Б і, кролівнИцький, кроля•~ии, 
окріл, окролИтися, сукрільна KilVl;--: 
р. кролик;-- занозичення з польсько1 
мови; п. kr6lik «Кріль; (знев.) царьок», 
як і ч. слц. kralik, вл. нл. kralik «те.», 
утворене від kr61 <<Король» як калька 
свн. kiinik!Yn «кріль» (букв. «малень
кий король») (> нвн. (ст.) k~nigliп 
«Те.»), що є результатом видозмши за
позичення з латинської мови (лат. cu
niculus «!{ролик», сприйняте носіями 
німецької мови за народною етимоло
гією як демінутивна форма від ~вн. 
ktinic (> нвн. Кбпіg) «король»).-- Rtch
hardt 69; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 403-
404· Фасмер ІІ 380; Преобр. І 389; Го
ряе~ 169; Slawski ІІІ 158; Briickner 269; 
Machek ESJC 289; Вего. І 572; Mikl. E\V 
131; Юuge-Mitzka 346.- Див. ще ко
рбль1.- Пор. крілик, кріль2 • 

кріль2 , крілик, кролик- див. ко-
рбJІь3. , . , 

крім «за винятком», [кромr] Ж. ок
рім СУМ, Ж, [окрімки Ж. акром] «те_.», 
[окр6.ме] «те.; окремо», [6кромяl «крІм» 
Ж, [окрімний] «окремий», [окромішниq, 
окро.міrиній, окроАІmий] «те.»;- Р·, кро
ме, ст. кроме, бр. [крам], акрамя, др. 
кромь «геть; убік; у далині», п. ст. 
krom, ч. krome, krom «крім; поряд з 
(чимось)», слц. krom, krem. «Те.», вл. н_л. 
krom «крім; напроти, зашсть», kromje, 
kromja «крім, без; напроти», схв. ст. 
kromje «крім; всупереч», стсл. кром1; 
«назовні, осторонь; поза (чимось)»;
псл. krome є застиглою формою однини 
міспевого відмінка іменника kroma 
«обрізаний край чогось, кром.ка », ~о 
вживалася спочатку як приствник tз 

значення:vr «осторонь, вдалині».- Нім· 
чук IYN\ МорфолЬгія 434; Шанский 
3СРЯ І1 8, 404; Фасмер ІІ 381; Преобр. J 
3R9; Булаховсьtшй Вибр. пр. ІІ~ 396; 
Stawski ІІІ 127; Briickner 269; Machek 
ESJC 294; ESSJ Sl. gr. І 98; Bern. І 
621-622.- Див. ще крбма.- Пор. ок
ремий. 

І<рінутися, крітdтися- див. крП
тати. 

кріп (бот.) «Anetbнm graveolens L. », 
[кріпець, к.роп Пі, кр6пець1 «Те.. ))1 краn· 
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кріпкИй 

к6вий «настояний на кропі», [окрйп] 
«кріп» Л, окріп «тс. СУМ; [фенхель, 
кріп волоський, Foeniculum vulgare МШ. 
Mak]», окріп'я (зб.) «Кріп», [окр6п] 
«кріп» Пі, [окропець ВеНЗн], укріп, 
[укр6п Л] «тс. »;- р. укр6п, [кроп], 
бр. кроп, [укр6п], др. кроп'О, п. [krop] 
(з укр. або бр.); -очевидно, результат 
метатези попереднього *копр'О, виклика
ної впливом кропИти і похідних.
ДзендзелівсьюІЙ St. sl. 6/1-2, 137; 
Machek Jm. rostl. 165.- Див. ще кб
пер2. 

кріпкИй СУМ, Ж, lкріпенний] «кре
мезний», кріпИльний, кріплений, Ікрі
пучий] «дуже міцний» Я, кріпак, крі
пацтво, кріпаччина, кріпИльник, крі
плен.ня, [кріпотd] «міцність», кріпачи
ти, кріпИти, кріпИтися, кріпнути, 
кріпшатu, [закріпа] «підпис під іншим 
підписом», закріпка, [окріп] «укріплен
ня, шанці» Ж. Іокріпа] «тс. »Ж, [окріпі
ти] «зміцніти, відпочити», підкріпнйй, 
[покріпнИй] «Підкріпний», прикріпа, 
прuкріпнИй, скріпа, скріпка;- р. креп
кий, бр. [крепйць] «зміцнювати», др. 
кр'Gпьtu · «сильний, міцний; мужній; 
твердий; упертий, жорстокий», п. 
krzepki «міцний, сильний», ч. kfepky 
«бадьорий, жвавий», слц. krepky «тс. », 
болг. креп'Ок «міцний; здоровий», м. 
крепок, схв. крепак., слн. krepak. стсл. 
t;р·tшькь «ТС.»;- псл. krep1>kь «міцний, 
сильний», утворене за допомогою вто

ринного прикметникавого суфікса -k'Ь 
від krep'Ь «міцний» (пор. др. крtльш 
«міцний», ч. krepy, слц. [krepy] «те.», 
схв. ст. krijep, стсл. крtІІь «те.») оче
видно, віддалено споріднене з лит. 
kre1pti «направляти, наводити, спря
мовувати; кривити, скривляти», kraipy
ti «скривляти, спотворювати, перекру
чувати»; зближується також з дісл. 
hr:-ёfa «переносити, терпіти», двн. kraft 
«сила, міць» (Шанский 3СРЯ ІІ 8, 384; 
Фасмер ІІ 372; Младенов 257; Skok ІІ 
190; Pokorny 620); сумнівне зіставлення 
з дінд. Щ·pitam «чагарник; трава>> (Uh
lenbeck 64) або з гр. хрсн:п:vо<; «міцний>> 
(Machek ESJC 300).- Slawski ІІІ 222-
224; Briickner 275; БЕР ІІ 735; 3ССЯ 
12, 135-138; Коломиец ИАН ОЛЯ 1988 
q6, 556; Топоров IV 144.- Гор. креп2 • 
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крісло 

кріпость «фортеця; !сила, міцність]», 
кріпоснИк., кріпоснИй «кріпацький; 
фортечний», кріпоснИцтво;- бр. кр!J
пасць;- очевидно, заnозичення з росій

ської мови (про що свідчить форма крі
пость зам. *к.ріпість); р. крепость у 
значенні «фортеця», пов'язане з креп
кий, укр. кріпк.uй, є, мабуть, калькою 
нім. Festung «кріпость» (від fest <<кріп
кий, міцний») або елат. firmitas «укріп
лене місце» (від firmus «кріпкий, міu
ний»). 

[крірвати] <<важко працювати, над
риватися» Ж, [крірванИна] «Кривави
ця, щось здобуте тяжкою працею» Ж;
nов'язане з кров; характер зв'язку не
ясний. 

[крісай] «житель місцевості навколо 
Угнова, Вільгова, Теглова, Динички» 
ВеБа;-неясне; можливо, пов'язане з 
[крес] «край». 

крісло «стілець з бильцями та спюJ
кою; [жердина, шо йде збоку саней від 
голови полаза у бік; розріз у штанів 
спереду або ззаду]», [к.ресело] «кінець 
гряділн в плузі, за який чіпляється 
орчик» Л, [кресло] «дерев'яне сидіння 
посеред човна» Л, [кресло] «частина 
штанів, де сходяться холоші; матня» 
Л;-:-Р· кресло «крісло», бр. крдсла 
«КрІсло, стілець», п. krzeslo «стілець», 
ст. krzaslo «крісло», [krzoslo] «стілець», 
ч. kfes!o, слц. kreslo, вл. kfeslo, болг. 
кресло «те.»;~ псл. kreslo І kres1o «СИ
діння із спинкою»;- споріднене з лит. 
kreslas «крісло», лтс. kresls «стілець», 
прус. kreslan «ослінчик, стілець» і, з 
іншим ступенем вокалізму, лит. krase 
«крісло», лтс. kresa «ослінчию>, kres!is 
«зйомна спинка у саней»; пов'язане з 
псл. *krosno, ·укр. кросно і, можливо, 
зводиться до іє. *kret-/kert- «крутити, 
в'язати»; існує також припущення (Po
korny 617) про зв'язок з іє. *kгеd
«перекриття з балок»; виведення з 
*kreptlo «те, що підпирає», утвореного з 
*krер'ЬІП «міцНИЙ, СИЛЬНИЙ» (Machek 
ESJC 300), викликає сумнів; необгрун
тована думка про' литовське походження 

слова (Карский РФВ 49, 20; Buga RR ІІ 
160-165); заслуговує на увагу зістав
лення псл. kreslo і *kerslo «чересло» у їх 
спільних значеннях «пахвина, крижі, 



кріт 

стегна» (Ніканчук Белар. лінгв. 14, 
70-73).- Москаленко УІЛ 53; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 386-387; Филин Об
раз. яз. 212-213; Фасмер ІІ 373; 
3ндзелин СБ3 196; Преобр. І 383; Slavvs
ki ІІІ 229-231; 3ССЯ 12, 126-129; 
Натр RSI 32/1, 67-68; Fraenkel 294; 
Trautmann 141· Топоров IV 180-183; 
Endzelїns IV 2: 244.- Див. ще кросно. 

кріт (зоол.) «Та! ра europea L. », 
[керт ВеБ, кертuна, кертИця, кертflк 
ВеБ] «те.», [кертuчшщ] «нарита кротом 
земля», [кертовИння] «те.», [киртИна] 
«те. Ме; кріт», [крит] «кріт» ВеБ, [кри
товuсько] «нарита кротом земля» ВеБ, 
[крот] «кріт» Ж. [кротавина, кротови
на] «нарита кротом земля» ВеБ, кро
товИна, кротовИння, кротовище «Те.», 
[крут] «кріт» Ж. кротовий, кротЯчий, 
[кертйти] «рити землю» ВеБ, [крuтйти 
ВеБ, кротtlти] «те.», [накротйти] (про 
крота) «нарити землю»;- р. бр. крот, 
др. кр7>т7>, n. kret, ч. krtek, krt, слц. 
krt, БЛ. krot, ПЛ. kset, skret, болг. Кр7>т, 
м. крт, схв. крт, слн. krt;- псл. 
krьtь;- споріднене з лит. krutus «рух
ливий, жвавий», krutёti «ворушитися, 
рухатися», krutulioti «ворушитися»; 
припущення про спорідненість з лит. 
kurmis «кріт», дінд. kurmaJ:! «черепаха» 
(Bruckner ZfSIPh 4, 216; Mikl. EW 144; 
Uhlenbeck 62), лит. tui'kti «ритися (в 
землі)>> (Machek ESJC 296) або з дісл. 
hraustr <<бадьорий», двн. (h)rllsten «спо
ряджати» (Zupitza GG 123) сумнівні; 
форма кріт з голосним і замість законо
мірного о є результатом пізньої ви
дозміни за зразком форм типу кіт 
( < кот·ь), під ( < под7>).- Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 409-410; Фасмер IJ, 383; 
Брандт РФВ 22, 142; Sla,vski ІІІ 92-93; 
Holub-Lyer 269; Holub-'-Kop. 189; 
БЕР ІІІ 60-61; Младенов 259; Skok ІІ 
213; Bezlaj ESSJ ІІ 103 ;Bern. І 631-632; 
Traнtmann 143-144. 

[кріЯти] «ставати здоровим, міц
ним» Ж;-р. [креЯть] «одужувати», 
бр. [криЯць] «TG. », ч. okfati «видужати, 
посвіжішати>>, слц. okriat' «ожити», 
вл. wokfewiC «освіжити», нл. ст. woksas 
«оживляти. підкріпляти», болг. крея 
«слабну, втрачаю сили; в'яну», м. Ісрева 

7* 

кров 

(ее) «підіймає(ться) », слн. okreva ti «оду
жати», цсл. окриІ<Іти «прийти в себ~», 
кр tG<.1Пt «Відпочивати»;- псл. (o-)krьJa
ti (І ос. одн. (o-)krejg) «видужати; набу
ти знову доброго вигляду, сили, кра
си»"- очевидно споріднене з лат. creo 

' ' ' «створюю»; менш обгрунтоване пов я-
зання з дінд. (abhi)-sriy- «добрий ви
гляд (фізичний)», похідним від дієслова 
srfnati «зміцнюється», пов'язуваного з 
імеішиком srfb «Добрий вигляд, краса», 
спорідненим з а в. srf- «краса», гр. 

хрєlшv «благородний, царський, воло
дар» (Machek ESJC 412-413).- 3ССЯ 
12, 130-131; Matzenauer LF 9, 29. 

кров, [керва] «кров» Ж, [керв' Янка 
Ж. крова ЖJ «те. », кривавйця «здобуте 
важкою працею», [крів] «кров», [крівля], 
кровйна «те.», [крівавйця] «Здобуте важ
кою працею» Г, Ж, [крівавка] «закри
вавлена сорочка» Я, [крівавниці] «чер
воне намисто», крівця (зменш.), кровави
ця «кров; [кровотеча Ж]», кровйнка, 
кровtlця, [крові] «місячне», [кр 6вка] 
(зменш.), кров' Янка «кров'яна ковбаса; 
[кров]», [кервавийl «кривавий» Ж, fкер
вйстий Ж. кревавий, крівавий] «те:», 
кривавий, [кр[вляний] «кривавии », 
[крівн.йй] «Кров' яни й, дійсний, власти
вий (кому-н.)» Ж. [крів'ян.uй] «крива
вий», кровавuй, «кривавий», кровtlсти_й 
«який має червоне обличчя; здоровии, 

рожевовиди й», кр 6вний, [кровуватийl 
«багатокровний», [кров'янастий] «кро
в'янистий» Я, кров'янИй, кров'янИстий, 
[крівне] «з кров'ю» Ж. кривавити, [крі
вавйти] «наливатися кров'ю», крова
вити, кровИти, кров' янйтпu, кров' яні
ти, безкрів'я, знекровити, [н.акервdв~
тися] «стати повІюкровним», недокрt
в'я, недокрівний, обезкровити, [поке
рвdвитu1 «забруднити кров'ю; криваво 
скатувати» Ж, [розкервdвити1 «те.» Ж;
р. кровь, бр. кр о у, др. кровь, Кр7>вь, 
п. krew, ч. krev, слц. krv, вл. krej, HJl. 

ksej, [ksew], полаб. karr6i, болF. крм, 
м. крв, схв. крв, сл.н. kri, стсл. крькь.;
пол. *kry (зн. в. одн. krьvь);- спорід
нене з лит. kraujas <<кров», пруе. krawian 
«кров», двн. (h)rao «сирий, незварепий» 
(нвн. roh, англ. 'raw), дісл. hrar «те.», 
кімр. crau «кров», ірл. cru «те.», лат. 
cruor «кров, зовнішній потік крові», гр. 
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крбвать 

хрЄс:ч; «м'ясо», ав. xru- «шматок кри
вавого сирого м'яса», xrura- «кривавий, 
жорстокий», дінд. kravib «сире м'ясо», 
krurab «кривавий»; і є. * kru-/kreш- «за
кривавлене сире м'ясо».- Шанский 
3СРЯ 11 8, 401-402; Фасмер ІІ 379; 
Slawski ІІІ 94-95; Briickпer 266; Ma
chek ESJC 292; Ho!llb-J(op. 187; Ho
lub-Lyer 268; Schl!ster-Sewc 667-668; 
Olesch І 416-417; БЕР ІІІ 33-38; 
Младенов 259; Skok ІІ 216-217; Bezlaj 
ESSJ ІІ 92; Критенко Вступ 506, 542; 
Веrп. І 632; Tralltmaпп 142; Fraeпke] 
290; Топоров IV 164; Eпdzelїпs IV 2, 
244; Гамкрелидзе-Иванов 698; Pokor
пy 621. 

[крбвать] «ліжко» Г, Ж, [коровать] 
«те.» Ж;- р. кровать, [коровать], бр. 
краваць, др. кровать, болг. креват, 
м. кревет, схв. кревет;- запозичення з 
середньогреuькоїмови; сгр. xpa:~~ci:tt(o)v 
(> нгр. хрє~[3сітt) пов'язане з гр. 
хра~~а:то~; «ложе, одр, постеля», що 
походить від лат. grabatlls «низьке ліж
ко, койка», яке зводиться до іллір.
дмакед. *урі~~; «дуб» (пор. гр. ( < іл
лір.) -"рі~юv «деревина певної породи 
дуба; смолоскип»).- Шанский 3СРЯ ІІ 
8, 400; Фасмер ІІ 379; Брандт РФВ 
22, 142; БЕР ІІ 728; Младенов 256; 
Skok ІІ 192; Bern. І 626; Walde-Hofm. І 
615; Frisk ІІ 1.- Див. ще граб. 

[кровкун] (орн.) «чорний ворон, Cor
VllS соrопе L. » Л;- очевидно, похідне 
утворення від [*кравкати] «Каркати» 
(пор. [кравчати] «те.»), яке зазнало фо
нетичної зміни внаслідок звуження ав > 
ов.- Див. ще крявчати. 

lкровотій] (бот.) «блошниця дизенте
ршна, P-lllicaria dysenterica Gaertп. » 
Mak;- складне слово, утворене з осно
ви іменника кров і, очевидно, фонетично 
видозміненої основи дієслова [толuти] 
«гамувати, тамувати» (*-толь >*-тіль> 
-тій); назва зумовлена, можливо, за
стосуванням блошниці для .лікування 
дизентерії (поносів з кров'ю).- Див. 
ще кров, толИти. 

кроrуй, крагулець- див. краrулець1 • 
кроїти, крій, [кройнйця] «дошка (у 

шевuя) для кроєння шкіри» Я, кро
.ільний, вйкройка, закрій, закр[йник, за-
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крійниця, закр6ювач, закроювальний, пе
рекрtй «розріз», перекр6йка, покр[й, 
[прикр6йний] «З пришитими до халяв 
головками» (про чобіт), [прикр6їстий] 
«не сипкий, такий, що відпадає брилами 
під час орання» (про землю), розкр[й, 
розкроювальник, {скр6йка] «Викройка 
для шиття», [укр6ї] «покрій» Нед;
р. кроuть «кроїти», бр. кр6іць «кроїти; 
різати хліб; мучити», п. kroic «різати; 
кроїти», ч. krojit «те.», слu. krojit' 
«різати», вл. -krejic «надрізати но
жем», полаб. kriije «кроїть», болг. кpofl 
«крою; задумую», м. крои «ріже; відрі

зає (пагін винограду)», схв. крдjити 
«Кроїти», слн. krojiti «те.; різати», цсл. 
JМскроити «розтяти, роздерти»;- псл. 

krojiti, похідне від krojь «Крій»; вва
жається також каузативом від незасвід
ченого *kriti «відділяти» (як pojiti 
«поїти» від piti «пити»), який початкова 
означа в «викликати відділення, відо

кремлення»; споріднене з лтс. kriet 
«відділяти; збирати вершки», krijat «об
дирати кору», лат. сеrпо «розрізняю; 
просіваю; маю на увазі·, вирішую», 
гр. xplvш «Відділяю, розділяю; розби
раю; перевіряю», дірл. criathar «сито», 
дангл. hr1dder «грубе сито»; іє. *(s)krei-; 
зіставлення з лит. raikyti «кроїти» (Ma
chek ESJC 294) необгрунтоване.- Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 402; Фасмер ІІ 385; 
Slawski І І І 119-120; Briickпer 620; 
Holllb-Kop. 184; Schllster-Sewc 668; 
Bezlaj ESSJ ІІ 98; ЗССЯ 12, 180-182; 
Веrп. І 620; Tralltmaпп 41; Гамкрелид
зе-Иванов 707; Мельничук 3тимология 
1966, 223; Pokorпy 945-946.- Пор. 
краяти. 

крок «рух ньгою, ступінь», [крочай] 
«ТС. » Ж, f КрОКНЙСтuй] «ТОЙ, ХТО робИТЬ 
великі кроки» МСБГ, [крочнути] «ро
бити крок» ВеЗа, [обкрочити] «обі
йти» ВеЛ;- бр. крок;- очевидно, за
позичення з польської мови; п. krok 
«Крок; захід; хода; промежи на», як і 
вл. krok «Крок», може бути зведене до 
одного з двох праслов'янських варіан
тів того самого кореню псл. krokь (пор. 
ч. слu. krok «крок, хода», болг. [скрок], 
схв. крок «те.») або псл. *korkь (пор. р. 
укр. бр. дкорок «шинка», болг. краю 
«нога», слн. krak «стегно; біг»);- спо-



крбква 

ріднені з лит. karka «частина свинячої 
ноги, окорок»; недостатньо обгрунтова
не пов'язання з алб. krahє «плече» 
(Meyer 203-204), а також припущення 
(Machek ESJC 294) про зв'язок з дінд. 
kramati «крокує».- Фасмер-Трубачен 
ІІІ 130; Slawski ІІІ 120-122; Bruckпer 

268; Holub-Kop. 188; Schuster-Sewc 
677-678; 3ССЯ 11, 77-80; Trubacev 
ZfSI 4, 83-84; Веrп. І 571-572; Козлова 
3тимология 1982, 48, 52; Куркина ОЛА 
1981, 282-289; Trautmaпп 118.- Див. 
ще окорок.- Пор. ка раки. 

крбква, кроквИна «один із брусів 
крокви», [кроков] «Кроква; знаряддя 
для вимірювання землі» Ж, кроківrш, 
крокв'янйй;- р. [кроква], бр. кроква, 
п. krokiew, [krokwa], ч. 1 krokev, слц. 
krokva, слн. krбkva;- псл. *kroky, 
krokьve «розсоха»;- можливо, спорід
нене з лит. krake «ковінька», лтG. kra
~is «дерев'яний ослін; гребінь на даху; 
загини на фронтоні», гр. xp6crcrщ «зуб
ці фортечних стін»; очевидно, пов'яза
не спільністю кореня з псл. *krokь, 
укр. крок як назва пристрою, подібного 
до розставлених ніг; пов'язується також 
(Топоров IV 151-152; Eпdze!Iпs IV 2, 
243) з прус. kraclan «груди»; припущен
ня про походження від дісл. kraki 
«жердина з гаком» (Mikkola lF 23, 121; 
RSI 2, 137) викликає сумнів.- Фас
мер ІІ 379; Преобр. І 388-389; Slawski 
ІІІ 123-124; Bruckner 269; .Мachek 
ESJC 294; Holub-Kop. 188; Bezlaj 
ESSJ ІІ 98; 3ССЯ 12, 183-185; Bern. І 
621; Козлова 3тимология 1982, 52-53; 
Trautmaпn 139.- Див. ще крок. 

крокет (спортивна гра);- р. болг. м. 
крпкет, п. krokiet, ч. слu. k1·oket, схв. 
крокет, слн. kroket;- запозичене з анг
лійської мови, можливо, через фран
цузьке посередництво (фр. croquet); 
англ. croquet (гра) виводиться від діа
лектного (північного) варіанта фр. 
crochet «гачок», зменш. від croc «гак», 
яке, в свою чергу, походить від дісл. 
kr6kr «гак; вигин; бухта», що було 
запозичене також у давньоруську мову 

(др. крЮК'О).- СІС 373; Шанский 3СРЯ 
Il 8, 402-403; Фасмер ІІ 380; Slawski ІІІ 
122; Kopalinski 537; Holub- Lyer 268; 

крокодИл 

Dauzat 220, 221; Klein 375.- Див. ще 
крюк. 

крокіс (бот.) «шафран, Crocus L.; 
медунка м'якенька, Pulmonaria molissi
ma Kern.; [сафлор красильний, Cartha
mus tiпctorius L. Ж; нагідки лікарські, 
СаlепdнІа officinal is L . .Маk] », [кракіс] 
«нагідки лікарські; сафлор красиль
ни й; медунка м'якенька» Ж, [кр6кіш] 
«те. Ж, Ме; медунка лікарська, Pul
moпaria officiпalis L. .Маk», [крокізь] 
«нагідки лікарські>> .Маk, [крокuш, кру
кіш, крукуш] «те.» .Маk, [крокос] «са
флор красильний Пі; енотера дворічна, 
Oeпothera biennis L. .Маk », кр 6кус 
«шафран; медунка м'якенька»;- р. кро
кус «шафран», бр. крокус «те.», кракос 
«нагідки», п. ч. krokus, слu. kr6kus, вл. 
krokus;- запозичене, очевидно, в дав
ньоруський період з грецької мови (фор· 
ми укр. крокос, крокіс, р. заст. крокос, 

бр. крак6с), а пізніше, мабуть, через 
польське і німецьке посередництво (н. 
Kr6kus) з латинської мови; лат. crocus 
(бот.) «крокус, Crocus sativus L.; шафра
нова фарба» походить від гр. хр6 хщ;, 
що є, можливо, запозиченням із семіт
ських мов (ак. Iшrkanu «шафран», ар. 
kurkum «те.», гебр. karkom) або давньо
індійської мови (дінд. kшi.kumam <*kur
lшma- «те.»); назву перенесено на інші 
рослини у зв'язку з подібністю кольору 
їх квітів (Федченко-Флерон 662, 786-
787) або плодів (Федченко-Флерон 997, 
1033).- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 403; Фас
мер ІІ 380; Slawski ІІІ 126; Kopalinski 
537; Bruckпer 268-269; Holub-Lyer 
268; Machek Jm. rostl. 254, 256; Юuge
Mitzka 407; Wa!de-Hofm. І 150; Frisk ІІ 
23; Boisacq 520. 

крокодИл, крокодИлячий;- р. болР. 
м. крокодИл, бр. кракадзіл, п. krokodyl, 
ч. krokodyl, слц. слн. krokodil, вл. нл. 
krokodil, схв. крокодИл;- через посе
редництво західноєвропейських мов (н. 
Krokodil, фр. crocodile) запозичено з ла
тинської; лат. crocodilus походить від 
гр. хрох68єtЛщ; ·«Крокодил; ящірка», 
яке виникло шляхом дисиміляції з *хро
хо-брtЛ.о<;; букв. «черв'як, що вигрі
вається на каміf!ЦЯХ, у ріні», яке скла
дається з основ іменників xp6x!J «гра
ві Й, рінь». спорідненого з дінд. sarkara 

101 



крокос 

«те.>>, лат. caries «трухлявість, гни
лість», і брtf..щ: «черв'як», етимологічно 
неясного.- Акуленко 140; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 403; Фасмер 11 380; Преобр. І 
389; Sla\vski ІІІ 124-125; Briickпer 268; 
Machek ESJC 294; Holub-Lyer 268; 
nEP ІІІ 17; Юuge-Mitzka 406-407; 
Dauzat 220; Walde-Hofm. І 293; Frisk І 
417-418, ІІ 22-23; Boisacq 178, 200, 
435, 519-520. 

Ікрокос] (бот.) «полин польовий, 
Arthemisia campestris L. » Mak, [крокоси] 
«лаватера тюрінгська, Lavatera thuringi
aca L .. » Маk;-очевидно, назви, пов'я
зані з крокіс, крокус; характер зв'язку 
неясний. 

lкрокотій] (бот.) «образки болотні, 
Calla pal ustris L. » Ж;- неясне; мож
ливо, виник.rю в результаті перене
сення і видазміни назви [кровотій] 
«блошниця дизентерійна»; мотивація пе
ренесення назви неясна.- Пор. кро
вотій. 

кроль (стиль спортивного плавання), 
кроліст;- р. бр. кроль, n. crawl, ч. слц. 
kraul, вл. krawJ, болг. кр6ул, схв. краул, 
слн. kravJ;- заnозичення з англійської 
мови; англ. crawl «повзання; кроль 
(стиль плавання)» продовжує данг л. 
crawlen «повзати; борсатися; кишіти» 
(про комах), що є запозиченням з дав
ньоісландської мови; дісл. krafla «ха
натися руками, ритися» споріднене з 
дат. kravle «повзати», гол. krabbelen 
«дряпати, скребти».-СІС 373; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 404; Юuge-Mitzka 
398; Юеіn 368; ODEE 226; Vries ANEW 
328. 

[крбма] «перегородка » Ж, [крім ка] 
«крайка, кромка» Ж, [кр6мець] «старий 
селянин, який подає медичну допоl\ю

гу природним способом» Ж, [кр6мцьо] 
«ТС. » Ж, кромка, [крумка] «невеликий 
шматок відрізаного хліба, окраєць» Я. 
lкp6мumu] «ділити» Ж, [зdкр6м] «засік» 
Ж, ЛЧерк, [покрімкаJ «кромка» Ж, 
[nокр6.мка] «різноколірний суконний по
яс» До, [укр6ма] «Відокремлена части
на; самотність; спокійне місце» Ж;
р. [кромd] «край, бік чогось», кромка 
«край чогось; вузька смужка по краю 

тканини», п. kromka «скибка, шматок», 
вл. kroma «край, рант, борт; кромка; 
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шкварка», нл. ksoma «край, кромка, 
облямівка, обшивка», пола б. kru mka 
«окраєць хліба»;- псл. kroma «обріза
ний край чогось»;- очевидно, спорід
нене з лит. kriffisti «гризти», лтс. krimst 
«тс. », свн. schram «рана, шрам; тріщи
на у скелі, діра», schramen «відірвати, 
відкрити», дісл. skrama «рана, ру
бець, шрам», сірл. screm «шкіра»; іє. 
*(s)krem-/(s)kram- -розширений варі
ант кореня *(s)ker- «різати, відокремлю
вати»; припущення про походження від 
нім. Krume «м'якушка», свн. krume, 
снн. krome «те.» (Karlowicz SWO 314), 
від герм. *morka, нвн. Mark «кордон, 
рубіж; nрикордонна зона», лат. margo 
«границя; грань, круг, облямування» 
(Machek Sbornik FFBrU 2/2-4, 13) або 
про спорідненість слов'янських форм 
(з метатезою приголосних) з цими ж 
германськими формами (Machek ESJC 
294) сумнівні.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
405; Фасмер-Трубачев ІІ 381; Преобр. І 
389-390; Булахавский ТрудьІ ИРЯ І 
193; Slawski ІІ 128-130; Bruckner 269; 
Schuster-Sewc 679-680; ЗССЯ 12, 185-
186; Bern. І 621-622; Pokorny 945.
Пор. крім, прикромнти, скромний. 

[кромfшний] «крайній» Ж, у сполу
ченні кромішна пітьщі (темрява) «не
проглядна, безпросвітна nітьма, тем
рява»;- р. кртиешньtй «непроглядний» 
(про темряву), др. кромьшнии <<Зовніш
ній», кро.мьшьньш «те.»; -очевидно, 
запозичення з старослов'янської мови; 
стсл. нромtшть.н-ь. «зовнішній», похідне 
від нромt «зовні»(< місц. відм. одн. 
від псл. kroma «край»), є, можливо, 
калькою гр. Є~Штєро~ «зовнішній, край· 
ній, граничний» (пор. гр. то ах6то~ то 
Єі;Штєроv «пітьма кромішня»).- Фас
мер ІІ 381; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 404.
Див. ще крома. 

[кромкати] «каркати» (про ворону), 
[кромкdч] «ворон»;- звуконаслідуваль
не утворення, паралельне крdмкатu, 
кр!}мкати (пор.). 

[кр6мпач] «мотика з двома рогами» 
ВеУг;- п. [krompacz] «кирка», ели. 
krompac, krampac «те.»;- запозичене з 
чеської мови, очевидно, через польське 

й словацьке посередництво; ч. krumpac 
(kгошрас) «кирка» походить від нвн. 



кромпель кропИва 
------------------------------------------------~----

[Krampe(п)J «Кирка, кайло», пов'яза
ного з днн. krampo «мотика; затискач>>, 
англ. cramp «затискач; скоба>>, які зі
ставляються далі з сангл. crampe «спаз
ма>>, нн. гол. kramp, двн. kramph(o), 
свн. kraшpf, нвн. Krampf «те.», а та
кож з дангл. crump, crumb «зігнутий, 
кривий», днн. crumb, гол. krom, двн. 
krump, нвн. krumm «те.», спорідненими 
з псл. *gr9bь, укр. грубий; сумнівне 
виведення ч. krumpac (Machek ESJC: 
294) з нім. Krummhacke «рід мотики».
Slаwskі ІІІ 130; Karlo-w·icz SWO 314; 
Юuge-Mitzka 400.- Див. ще грубий. 

[кромпель] «картопля Ж; топінам
бур, Helianthus tuberosus L. Mak», 
[кромпіль] «коноплі» (?) Мо, [крумпель] 
«картопля» Mak, [кромплЯнка] «поле, 
з якого знято картоплю» ДзАтл. ІІ, 
[крумплянИк, крумплянИця, круплянИ
ще] «Те.» тж; - п. [krompel] «картоп
ля», ч. [krumpl'a];- запозичене через 
польське посередництво з словацької 

мови; слц. krompl'a, krumpl'a, kгumpel' 
«те.» є фонетичними варіантами форми 
grumpl'a, до якої зводиться й gгul'a 
«Те.».- Slawski ІІ ІЗО; Machek ESJC: 
297.- Див. ще rруля.- Пор. комперя, 
кумпітер. 

кромеати «шматувати»;- р. кром-
есіть «те.», [кромшйть] «те.; різати», 
бр. кралtсаць «рвати, різати на шмат
ки»;- псл. [kromsati], похідне від kro
ma «обрізаний край чогось» дієслівне 
утворення з суфіксом -s- на позначення 

інтенсивності дії; пор. паралельне псл. 
kromiti без форманта -s-: укр. [кр омити] 
«ділити, відокремлювати» Ж, р. Ікро
мИть] «відділяти, огороджувати; сор
тувати, відбирати», вл. kгomiC «криши
ти, подрібнювати; хрупати, гризти».
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 405; Фасмер ІІ 
381; Преобр. І 390; Slawski ІІІ 128-
129; Jokl AfS!Ph 28, 3; Mikl. EW 137.
Див. ще крома.- Пор. кремсати. 

[кромши] (у сполученні к. білі 
«Крихти?>>) Ж;- неясне; можливо, по
в'язане з кромсати. 

крона «верхня частина дерева», кро
ндстий;- р. бр. крона, п. koгona «кро· 
на; корона», ч. слц. koгuna, болг. ко
рона, м. круна, схв. круна, слн. kгona 
«Те.»;- запозичення з німецької мо-

ви; н. Кr6пе «крона (дерева); корона; 
крона (монета)>> походить від лат. corona 
«вінок, вінець; край, кінець, межа».
Фасмер ІІ 381; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
406; Преобр. І 360; Slawski ІІ 492-
494; Юuge-Mitzka 407.- Див. ще ко
рона. 

[крошіч] «палиця з ганчіркою, якою 
гасять вогонь у кузні>> Ж;- очевидно, 
запозичення з польської мови;- п. [kгo
pacz] «ковальське кропило, яким га
сять вугілля», як і ч. слц. kropac «кро
пило; поливальвидя », є похідним від 
kгоріс «кропити», сnорідненим з укр. 
кропИти (див.). 

кропИва «Urtica L. » Г, Ж. [кропіва] 
«кропива дводомна, Uгtica dioica L.>) Mak, 
[кропивничок] «собача кропива, Leonшus 
cardiaca L. » Mak, кропИвниця «захворю
вання, що супроводжується висипом на 

шкірі та її свербінням>>, кропИв'янка 
«те.», кропИв'яник «зарості кропиви», 
кропИв'яний;- р. крапИва, бр. крапіва, 
др. кропива, п. pokrzywa, [kopгzywa], 
ч. kopfiva, слц. kopгva, koprivica, вл. 
kopfi,va, нл. kopsi\va, полаб. t'iipгaiva, 
бо.:їГ. копрИва, м. коприва, схв. кдприва, 
слн. kгopiva, kopгiva;-. псл. kгopiva 
(kopгiva), похідне від *kropiti; назва 
пов'язана з тим, що ця рослина, коли 
вона вживається для годування худоби, 
попередньо обварюється (пор. стсл. 
оукрОІІ"h «кип'яток», укр. окріп); вва
жається також (Меркулова 113-114), 
що в основу зв'язку з *kгopiti покладено 
здатність кропиви жалити, пекти в особ
ливий спосіб - ніби дрібними бриз
ками (кропити «падати рідкими крап
лями»); при прийнятті за первіснішу 
форми kopriva можливе зближення з др. 
коприна «шовю~ як назви рослини, що 

йде на пряжу (Strekelj AfS!Ph 28, 486); 
припущення про зв'язоІ< псл. kopriva 
з !(ипіти (Младенов РФВ 68, 384; RSI 
6, 278), а також з дінд. sipra «вус» (Pe
teгsson BSl. Wortst. 27; Agrel! BS1. 
Lautst. 4) сумнівні.- Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 371; Фасмер ІІ 336; Преобр. l 391; 
Briickner 428; Machek ESJC: 275; Ho
Jub-Lyer 261; Schнsteг-Sewc 617-
618; БЕР ІІ 619-621; Bezlaj ESSJ 11 
100; Веrп. І 622; Mikl. EW 129.- Див. 
ще кропИти. 

юз 



кропИвка 

[кропИвка] (бот.) щушир зануре
ний, Ceratophylluш deшersum L. >> Ж, 
[кропивка водянаJ «рдесник кучерявий, 
Potaшogeton crispus L.; жеруха гірка, 
Cardamine ашаrа L. » Mak;- не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з кропИти у 
зв' язку з перебуванням усіх цих рослин 
у воді (Нейштадт 246, Федченко-Фле
ров 44, 49, 410, 469). 

кропИвник1 (орн.) «волове очко, Tro
glodytes troglodytes L.; [лісова зави
рушка, Prunella modularis С.; славка, 
Sylvia Skop. Ж]», кропив' Янка «волове 
очко; славка», [копрUвникJ «славка», 
[копривнЯк] «ТС.», [підкропuвка, підкропu
вник] «волове очко>> Нед, !покропuвнuкJ 
«лісова завирушка; славка Нед», [по
f\:ропuвнuця, покропйвня Нед] «тс. »;
р. крапИвник «Валове очко», n. pokrzew
ka «славка», pokrzywniaczek «ТС. >>, [pok
rzy\vka] «вnлове очко>>, pokrzywnica «лі
сова завирушка >>;- похідні утворепня 
від кропИва; назви зумовлені тим, що 
усі ці пташки живуть і роблять гнізда 
в чагарниках і кущах (ПтицьІ СССР 
430, 501, 502, 503, 534).-Булахов
ськнй Вибр. пр. ІІІ 206.- Див. ще 
кропИва. 

[кропИвник2 ] (бот.) (у сполученні [к. 
солодкий} «горлянка женевська, Ajuga 
genevensis L. >>) Mak;- не зовсім ясне; 
можливо, лов'язане з кропИва з огляду 
на деяку подібність у стеблі і листі 
(Федченко-Флеров 800). 

[кропИло] (бот.) «гадючник шестипе
люстковий, Filipendula hexapetala Gi
Iib. Mak; вид плісняви, Aspergillus Mich. 
Ж.», [кр 6пень (річнИй)] «жабриця одно
річна, Seseli annuum L. » Ж. [кропйль
цеІ «ТС. Mak; вид плісняви, Aspergillus 
Mich. Ж>>, [кропинка сиво-зелена] «Asper
gillus glaucus Link.>> Mak;- р. [кро
пИло] «гадючник; буркун білий, Melilo
tus albus Desr. »;-похідні утворення 
від кропИти; назви пов' язані з тим, що 
ui рослини ростуть у вологих місцях і 
завжди рясно вкриті росою (Нейштадт 
326).- Див. ще кропИти. 

кропИти, кропИло, кропИльниця, [кро
півнuк] «(у гуцульських лісорубів) ро
бітник, що поливає водою дерев'яний 
жолоб, по якому з гори спускають де
рева вниз», закропИтися «вгамувати го-
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лод, спрагу невеликою кількістю їжі 
або води»;- р. кропИть, бр. крапіць, 
п. kropic, ч. kropiti, слц. kropit', в.п. 
krjepiC «поливати грядки; ставити крап
ки, плями», нл. [ksopis] «при скати, 
падати краплями, капати>>, chropis «тс. »,. 
полаб. vii- kriipet «оп рискати, полити », 
схв. кропити «кропити>>, слн. kropiti, 
СТСЛ. КрОІІИ'Гrt «TG.»; - ПСЛ. kropiti, ПО· 
в' язане чергуванням голосних з krapa
ti;- можливо, споріднене в лит. krapin
ti «кропити>>; очевидно, утворення зву
конаслідувального характеру; спроби 
пов' язання з лтс. krepet «викидати густе 
мокротиння» (Bern. І 623), з лат. crepo 
«скриплю» (Sla\vski ІІІ 133) сумпівні.
Шанский 3СРЯ 11 8, 407 -408; Фас
мер 11 132; Преобр. І 391; Slawski ІІІ 
132-134; Bruckner 270; Machek ESJC 
295; Holuvb-Kop. 188; Holub-Lyer 269; 
Schuster-Sewc 672; Bezlaj ESSJ ІІ 99-
100; Fraenkel 294; Pokorny 569.- Пор. 
крапати, окріп. 

кропіткИй, кропітнИ й;- очевидно, 
видазмі нене запозичення з російської 
мови; р. Ікрдпоткий] «кропіткий>>, кро
потлuвьtй «ТС.», [кроп6таІ «Турбота, свар
ка, розбрап, r кр опатать І «клоnотати
ся, турбуватися; бурчати,· сердитися, 
лаятися>>, як і вл. skropiC «шипіти; 
говорити хрипким, глухим голосом», 

слн. kr6pati «кудкудакати», є давніми 
звуконаслідувальними утвореннями, 
спорідненими з лат. crepo «брязІ{аю, 
тріщу, клаnаю; повторюю>>, а також з 
дінд. krpate «волає>>; не виключений 
зв'язок з псл. klopotь, укр. кл6піт.
Шанский 3СРЯ IJ 8, 408; Фасмер ІІ 
382; Bezlaj ESSJ ІІ 99; Bern. І 622; 
Matzenauer LF 9, 13; Wa!de-Hofш. І 
290.- Пор. клопіт. 

[кропка] «крапля», [крапля] «тс. >>, 
[кроплuнаІ «краплина» Бі, [кроплu
стий] «краnлинний» Ж;- бр. кр6пля 
«Крапля», п. kropka «невелиrш пляма; 
крапка, графічний знаю, ч. [kropka] 
«кра пл я; плямиста кур ка», слц. krбp ka 
«крапля», вл. krjepka «те.», нл. [k5op
ka), chropka «краплинка>>, стсл. ~>portл~a 
«крапля»;- nсл. *kropьka «крапля», 
похідне утворення . від * kropiti «кропи
ТИ» (пор. паралельне krapьka : krapa
ti).-Фacмep ІІ 367; Slawski ІІІ 135; 
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Schuster-Sewc 573; Bern. І 623.-Див. ще 
кропИти.- Пор. крапати. 

крос «спортивний біг по пересіченій 
місцевості»;- р. кросс, бр. болг. "м. 
крос, п. cross, ч. слц. kros, схв. крос, 
слн. kr6s;- запозичене з англійської 
мови, можливо, за посередництвом ні
мецької або французької (нім. Crot\, 
Cross, фр. cross); англ. cross-(country 
race) «біг по пересічені й місцевості» 
(букв. «пересіченої місцевості шлях»)є 
словосполученням, до складу якого вхо

дить лексема cross ( < сангл. дангл. 
cros «хрест») «хрест; Поперечний; nере
тинати: пересj кати», яке через сі рл. 
cross «хрест>> зводиться до лат. crux 
(cruc-em) «Тс. >>.- СІС 373; Шанский 
9СРЯ ІІ 8, 409; Kopa!iii:ski 186; Юuge-
Mitzka 404; ODEE 230; Юеіn 375.
Див. ще криж. 

[крбси] «вусики у повзучих рослин» 
Ж;- неясне. 

r крбс.ло] «петля біля нижньої або 
верхньої частини невода у вигляді пів
кола>> Бер л, [кр 6сна] «ТС. >> Бер л;- оче
видно, фонетичний варіант форми крос
но. що може зумовлюватися наближен
ням до утворень із суфіксом -л(о).
Див. ще_ крбсно.- Пор. крбшня. 

крбсно «ручний ткацький верстат; 
п'>Ільці, рама в деяких примітивних 
знаряддях; полотно, тканина>>, [кросна] 
«бильця, перила, за допомогою яких 
розширюється віз» ЛЧерк, [кроснянuк] 
(назва, пов'язана з ткацьким станком) 
Доп. УжДУ І, [кросоні] «рама для 
вікна, столярної пилки і под.; п'яльці 
(для вишивання); зшивальний верстат 
(для оnравляння)>> Ж, [кросенка, кро
сенця] «ТС. )) Ж;- р. кросно «ручний 
ткацький верстат; нитки, основа для 
ткання», бр. кр осньt «кросно; посад; 
сувій», др. кросно «ткацький верстат, 
ткацький навій», п. krosno «кросно; 
п'яльці», ч. (заст.) krosna «короб (для 
носіння на спині)», слц. krosna «ткаць
кий верстат; розп' ята на ньому тка
нина; ткацький. вал», полаб. krosni'.\ 
(мн.) «ткацький верстат», болг. кросно 
«ткацький вал; ткацький навій», м. 
кросно «ткацький навій», схв. кросна 
«ткацький верстат», слн. kr6sna, цсл. 
кросно «тс. »;- псл. krosno «дерев'яна 

кроткий 

рама різного призначення», утворене 
за допомогою суфікса -sno від основи 
*kre- : *kro- «край», наявної також у 
псл. krajь, kroma, укр. край, кро.ма, 
пов' язане з псл. *kreslo, укр. крісло 
(з іншим вокаJJізмом і суфіксом);- спо
ріднене з лит. krase «крісло», лтс. krasu 
(rati) «(віз) із коробом»; менш обгрунто
вані зіставлення з гр. хр6х11 «ткаuьІшй 
утік», xps%(1) «прибиваю човником 
(тчу)», ді сл. hroell (*hrahila) «uіпок, 
яким прибивають тканину», дангл. 
hraegl «одяг», двн. hregil «те.» (Преобр. І 
391-392; Matzenauer LF 9, 13; Bezzen
berger ВВ 27, 170; Reichelt KZ 46, 328-
330; Zupitza GG 123; Boisacq 513); ви
ведення від *qort-sna, пов'язаного з 
укр. крупи/ти, [крЯтати] (Горяев 171), 
або від *krob-sno, спорідненого з нвн. 
Reff «пристрій у вигляді гачків на пле
чах для перенесення важких речей; 

ручка у коси; бокова решітка в хліві>', 
свн. rёf, дісл. hrip «пристрій для перене
сення дров або торфу» (Machek ESJC 
295), позбавлене підстав.- Дзендзелів
ський УЗЛП 79-80; Шанский 9СРЯ JI 
8, 408-409; Фасмер ІІ 382; Sla\\'ski ІІІ 
137-140; Bruckner 270; Holub-Kop. 189; 
БЕР ІІІ 20; Bezlaj ESSJ П 100; Buga RR 
li 160-165; Трубачев Рем. терминол. 
126-127; Bern. І 623-624; Топоров IV 
182.- Див. ще край\ крІсло, крома. 

крот (у сполученнях сто сот, тисячу 
крот болячок і nод.), [кроть] «крот, 
раз» (тільки у лайливих виразах);- бр. 
[кроць J «разів», вл. krбc, нл. krot (тіль
ки з числівником) «Тс. »;-запозичення 
з польської мови; п. kroc (друга частина 
прислівнИІювого числівника, яка озна· 
чає повторювання, множення, «разів»), 
кашуб. [kr6t] «тс. » походять від псл. 
*kort-ь, до якого зводиться й укр. 
крат.- Richhardt 70; Stawski ІІІ 116; 
Schuster-Sewc 676-677; Bern. І 576.
Див. ще крат. 

крбткий, [ кротість] «лагідність», 
[крітко] «лагідно, покірливо» Ж, [не
вкрітний] «неспокійний, невгамовний, 
рухливий» Ж, [oкpomumu] «заспокоїти», 
[укращати] «приручати» Ж (з стсл. ), 
[укротйтu] <<заспокоїти; утихомирити; 
приручити, приборкати» Ж, [укроча
тц 1 «ТС. » Ж;- р. кроткий «краткий», 
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др. крот'Окьtu «приручений; лагідний», 
кp'Ьtn'OKьtu <<те.», n. ст. krotki «скромний, 
покірливий, приручений, лагідний», ч. 
слц. krotky «лагідний, покірливий, руч
ний», н.п. krosis <<каструвати», бо лг. 
кр6т7JК «лагідний, спокійний, тихий», 
м. кроток, схв. кротак, слн. krotak, 
krбtek «тс. », QТсл. Кj}Q'Г"'Ь.К"'Ь. «лагідний, 
приручений»;- псл. krot'Ьkь <<nрируче
ний; покірний; лагідний>>, первісно 
«кастрований>>, яке, мабуть, є деверба
тивним утворенням від krotiti «каструва
ти»; виходячи з семантичної близькr;сті 
до псл. *kortiti (укр. коротИти), вису
вають припущення (Slawski ІІІ 143-
144) про належність обох дієслів до іє. 
*(s)ker- <<різати, відтюrати»; менш пере
конливе пов'язання (Briickner 270-271) 
з п. krzqtac si~ «клопотатися, бути за
йнятим», укр. [крЯтатися] «те.»; сумнів
ні зближення з гр. щют~UJ «стукаю, 
тріщу, кую» (Slawski RSI 16, 90; Bern. 
І 624-625), хрсітщ «сила, міць» (Matze
nauer LF 9, 13-14), з дінд. krаthаnа
«задумливий », kriithana· «Хропіння» 
(Zubaty KZ 31, 7), а також з дінд. 
srathnati «робиться в'ялим, поступає
ТЬСЯ», дангл. hreddan «рятувати, визво
ляти, віднімати», двн. hretten «ряту
вати» (Machek ESJC 295; LF 53, 89; 
Slavia 16, 187; Sadn.-Aitz. VWb 256), 
що передбачає чергування задньопідне
бінних.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 410; 
Фасмер ІІ 383-384; Преобр. І 392; 
Горяев 1}0; Slawski ІІІ 143-144; 
Schuster-Sewc 406-407; БЕР ІІІ 21; 
Skok ІІ 210; Bezlaj ESSJ Il 101.- Пор. 
крат. 

кроха -див. круха. 
крохаль (орн.) «крех, Mergus L. »;

р. крохаль, бр. крахаль, слц. krekar, 
krehar <<Тс. »;-звуконаслідувальне ут
ворення, пов'язане з крех <<тс. »; назва 
зумов.r~ена характерним криком кроха

лів, хрипким карканням (Птицьr СССР 
118).- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 196; 
Фасмер ІІ 384.- Пор. крех. 

[крбшень] «гурт білої риби» Я;- оче
видно, результат впдозміни слова 
[кр6шня] <<рибальський сак» (див.). 

[крбшня] <<рибальський сак; верх, 
будка візка», [кор6шня] «ТС.» Ж;-р. 
!кр6шня] «плетений з лози або коренів 
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кошик», [кр6шнu] «заплічна торбина», 
п. [krosna] «вид скриньки для скла», 
ч. [krosna] «кошик для носіння на спи
ні», ст. kr6sne <<те.», слu. krosna «короб», 
болг. [кр 6umя] «кошик», м. крошна 
«колиска, крона (дерева); [кошик]>>, схв. 
крош1Ьа «крона (дерева); [кошик]», слн. 
krosnja «кошик (для носіння на спині), 
короб; крона (дерева)»;- псл. *krosп-ja, 
похідне з суфіксом -ja від krosпa, krosno 
(укр. кросно).- Дзендзелівський УЗЛП 
79-80; Фасмер ІІ 384; Slawski ІІІ 140; 
Briickner 270; Holub-Kop. 188; БЕР ІІІ 
22; Младенов 258; Skok ІІ 209-210.
Див. ще кросно. 

кру (вигук, що відтворює журавли· 
ний крик), кру-кру, крю-крю «тс. », крЮ
кати, крукати, [кругt)кати1 ВеБа;
безпосереднє звуконаслідування.- Пор. 
кур лИ. 

[крубочкИ] «рід вишивки»;- неясне; 
можливо, пов' язане з п. krobeczka (мн. 
kro beczki) <Ікозубенька ». 

круг «коло; круг лий предмет; оди

ниця обліку продукuїі; [горизонт; об'
їзд; певна частина (до 2-3 пудів) во
локна, намотана на дерев'яний обруч; 
вид дерев'яного столика (у гуцулів); 
кожна з двох поперечних стінок кузова 
(у візку); наголовок шапки; ділянка 
поля; сфера; жердина у різних спору
дах Я]», [круглИчка] <<Вид пшениці» Ж, 
[круглИш] (зоо.п.) «пальовик, Strongylus» 
Ж. [кругловИна] «куля» Ж, [кругле
вана] «яма в полі, наповнена водою; 
мокра, заболочена низина; сухе місце 
серед болота; поляна в лісі» Чер, 
круглота, [круглЯ] «корова із загнутими 
всередину рогами» Ж, круглЯвка «круг
ловида дівчина, жінка», круглЯк, [кру
глЯнча] <<невеликий круглий горщик» 
Г, Ж. круглЯччя, кругова «чарка, з якої 
по черзі п'ють усі, хто сидить у крузі», 
[круговИна] «кругла площа, невелике 
rфуглої форми місце у полі, на сіножа
ті)) Я, [круж] <щиркуль» Пі, кружалко 
«(зменш. від круг); [частина гончарного 
круга]>>, кружало «круг; дуга, на якій 
зводять круглі частини будівлі; деталь 
машини, що має форму r<руга, кільця; 
диск; шинок, корчма; .[вир Чер; острів 
на річці Чер; кругла клумба Ж]», 
lкружанин] «учасник танкового кола», 



круг 

[кружець] «(у прядці) котушка, на яку 
поступово намотується прядена вовна», 

[кружИльце] «маленький круг; дисю> Ж, 
кружuнrі «навколишній простір; околи
ця; обвід, окружність>>, [кружинЯ] «тс. », 
[кружка] «Частина гончарного круга», 
[кружлfвка] «сепаратор» Я, кружність, 
кружок (((зменш. від круг); верхня частина 
діжки, бочки, якою накривають їх або 
придавлюють засолені овочі; [певна ча
стина (2-3 пуди) прядива, льону, намо
тана на дерев'яний обруч; двадцять 
обичаИок для сита; дерев' яни й кружок, 
уживаний замість тарілки; круг у мли
новій шестірні]», круг (прийм.) «навко
ло», [кP!lгdl «навкруги» Пі, [кругИ], 
кругом «те.», [кружала] «кружляючи» 
Я, [кружuл6м] «навкруги, навколо» Я, 
кружка, І(ружк6м, кружколиі, [круж
ніш] «не коротшою дорогою, а довшою, 
в об'їзд» Кур, кружно «колом», [круж
но] (про Їзду) «Не ПрЯМО, а Б об'їзд» Я, 
[круглавий] «круг ля сти й» Ж, круглий, 
[кругловатий] «круг ля сти й», [кругл 6-
вий] (у сполученнях Ікруглаве віконце] 
«Ві конце в уз голів '1 ліжка зі сходу» Ж, 
[кругловий танок]), круглуватий, круг
лЯвий, круглйстий, [круговатий] «кру
глястий» Ж, круговИй «який відбу
вається по кругу; [назва вітру]», 
[кружИстий] (про узорчасте сукно) Ж, 
[кружковатий] «подібний до круга» Ж, 
[кружлЯстий] «круглястий» Ж, круж
нИй, круглИти, кругліти, круглішати, 
круглЯти «кружляти; пити (в крузі)», 
кружати «пити хмільні напої; кружля
ти; [(про дерево) відсікати з усіх боків; 
(про збіжжя) очищати на ситі Ж]», 
[кружелати] «згортати» Ж. кружелЯти 
«кружляти», круженЯти «Те.», кружИ

ти, кружлЯти, [крижати] «кружати 
(пити)», [вокругu] «навколо», заокруг
лий, заокруглений, заокруглити, нав
круг, нав.кругИ, навкружний, надкруг 
«навкруги», ІіаокругИ «Те.», округ, ок
руга, округлість, окруженець «оточе
нець», окружність, окружнИй, округ 
«навколо», округИ «Те.», округлИти, ок
ружати «оточувати», окружлЯти, об
круглИти, [обкружuти] «розмежувати, 
розділити» Ж, обкружлЯти <<Обійти, 
об'їхати; кружляючи», [перекруг] «пе
рекр ій, розріз; місяць у другій чверті», 

кругни і 

[підокружок] «несправжній зонтик (у 
рослин)» Ж. lпонавкругИ] «навкруги», 
[СКР!/жки] «висівки, що залишаються на 
решеті від просіяного зерна», [скруж
лини] «полова, висівки», [скруг] (у спо
лученні [на скрузі] «На ущербі місяця))), 
[скруглИти] «округ лити; очистити зер
но обертанням решета», [скружлЯти] 
«Те.», скругліти «стати круглим, окру

глитися», [укрушкамu] «спеціальний 
сnосіб ткання (на скатерті тощо)» Ме;
р. бр. круг, др. круг1> «круг; прикраса 
у вигляді круга; візерунок з кругами; 
збори», п. krq,g, ч. слц. вл. kruh, болг. 
кр1>г, м. краг «кругла дошка для замі
шування тіста», круг «круг; область, 
сфера діяльності», схв. круг, слн. krбg 
«круг, окружність, сфера», стсл. крЖІ'ь 
«круг»;- псл. kr9gь «щось скручене, 
згорнуте; круг», пов' язан::> чергуванням 
голосних з *kн;gjь (укр. кряж);-спо
ріднене з дісл. hringr «nерстень, кіль
це; круг, затока; змію, двн. hring (пвн. 
Riпg) «Перстень, обруч, круг», двн. 
hriпgan, ringaл «обертати навкруги, кру
тити, мотати», нвн. riпgen «викручува
ти, віджимати; боротися», умбр. crin
tagtro, kreпkatrum «пов'язка; пояс»; 
іє. *krongh-/krengh-, похідні від кореня 
*(s)ker- «крутити; вигинатю>.- Шан
ский 9СРЯ li 8, 412; Фасмер 11 385; 
Stawski ІІІ 72-74; Bruclшer 265; Ma
chek ESJC 297; Schuster-Sewc 684; 
БЕР ІІІ 38-39; Младенов 260; Skok ІІ 
213-214; Bezlaj ESSJ ІІ 97-98; Веrп. І 
626; Stang 30-31; Pokorпy 935-936.
Пор. кряж1 . 

[крупів] (орн.) «великий яструб, 
Accipiter gentilis L. », [кругавецьJ «те.; 
малий яструб, A~cipiter nisus L. » Ж;
неясне; можливо, виникло на основі укр. 
[крогулець] «малий яструб», [крогt)й] 
«тс. » як результат його зближення з 
круг.- Пор. краrулець1 . 

[круrнні] (бот.) «слива садова, Pru
пus domestica С; вИд чорнослива, Pru
nus insititia variet. Mak», [круглиціJ 
«вид чорнослива » · Mak, [кругляки Mak, 
круглЯнка ЖJ «те.»;- не зовсім ясне; 
може бути результатом видазміни дав
нішого [крухиня] «те. », вторинна збли
женого з основою круг-; разом з тим, 

частина назв може бути первинною, 
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пов'язаною з прикметником круглий за 
формою плодів відповідних сортів сливи 
(пор. [кулька] «сорт круглих слив»).
Пор. крухиня. 

[круrйкати] «кричати» (про кулика) 
Ж;- звуконаслідувальне утворення; 
можливо, результат контамінаuії діє· 
слів крукати і кугut(ати. 

[круглі] «кеглі» Ж, [кружелькu] «те.>> 
Ж, [круг6льня] «кегельбан» Ж;- оче
видно, результат nовного або часткового 
калькування п. kп;gle (мн.) «кеглі», 
krttgielnia «кегельбан», етимологічно по
в'язаних з укр. кегля (виникли через 
зближення n. *kiegel з п. kr'lg «круг», 
що відповідає укр. круг).- Slawski ІІІ 
103-104, 110-111.- Див. ще кеглі!, 
круг. 

[круглЯк] (бот.) «Хвощ болотний, 
Equisetum palustre L. »;-пов'язане з 
круг; назва зумовлена, мабуть, наяв

ністю на стеблі рослини кілеuь з малень
ких лускатих листочків, які охоплюють 
його своєрідними кругами (Нейштадт 
56).- Див. ще круг. 

[круrунькати] «хрюкати, рохкати» 
ВеУг, [кр!}нькати тж, кургінькати Ме, 
курінькати .Ме] «те.», [кургйкати, кур
гичати ЖJ «те.; стиха співати»;- звуко
наслідувальні утворення. 

[кружалець] (бот.) «бутень бульби
стий, Chaerophyllum bulbosum L. Ж; 
бугила лісова, Aпthriscus silvestris 
Hofm. Mak. », [кружачка] «садова ай
стра, Callistephus chineпsis Nees. » Mak, 
[кружечка, кружечок] «тс. » Mak;- по
хідні утворення від круг; назви зумов
лені тим, що рослини мають кругле су
пвіття (бутень і бугила за пією ознакою 
відносяться до родини зонтичних) (Ней
штадт 410; Словн. бот. 13, 82).- Див. 
ще круг. 

[кружrанок] «зовнішня галерея, ве
ранда, звичайно навколо будівлі»;
запозичення з польської мови; п. kruzga
nek «галерея довкола внутрішнього под
вір'я», ст. kruczgaпek, krucganek «те.», 
походить від снн. kruzeganc «проuесія 
з хрестом; галерея, коридор, який ото
чує подвір'я», свн. kriuzeganc «те.» 
(нвн. Kreuzgang «крита галерея (в мо
настирях)»), що складаються з kruze, 
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kriuze (> нвн. Kreuz) «хрест», яке nо
ходить від лат. crux, зн. в. одн. cruc-em, 
і ganc (нвн. Gang) «вхід, коридор».
Шелудько 35; Slawski ІІІ 187; Briickner 
273.- Див. ще rанок, криж. 

кружево «мереживо», Ікружевниця] 
«мереживниця; торговка мереживними 

виробами» Ж, [кружавці] «мереживо» 
Я;- р. кр(Jжево «мереживо», [кружи
во] «мережчата обшивка одягу», [кру
жило] «те.», др. круживо «мереживо»;
очевидно, похідне утворення від др. 
кружити (мабуть, у значенні «обшива
ти»); пор. вариво, куриво, мереживо, 
прядиво і под. від варити, курити, мере
жати, прясти тощо; форма кружево, 
пізніший російський новотвір, може 
свідчити, що слово в uій формі є запози
ченням з російської мови; nов'язання 
(Briickner 267; Bern. І 611) з нвн. kraus(e) 
«кучерявий» сумнівне.- Шанский ЗСРЯ 
ІІ 8, 414; Фасмер ІІ 385; Преобр. І 
394; Саболевский РФВ 70, 87; Mikl. EW 
142.- Див. ще круг. 

[кружельчикl (іхт.) «щипавка зви
чайна, Cobitis taenia L.» Ж;-р. [кру
жельчик] «те.»;- похідне утворення від 
круг; назва зумовлена, очевидно, тим, 

що uя риба нерідко перебуває у зігну
тому положенні серед водоростей (РЬІбЬІ 
СССР 228).- Див. ще круг. 

[кружець] (орн.) «боривітер звичай
ний, Falco tinnunculus L. » Ж. [круж- , 
лЯк] «Те.» Ж;- похідні утворення від 
кружИти, кружлЯти; назви зумовлені, 
очевидно, способом літання uьoro хи
жого птаха, який часто ширяє, висте

жуючи здобич (Воїнств.- Кіст. 160; 
Птиuь1 СССР 169).-Див. ще круг. 

[кружіль] «конус» Ж, [кружівка] «ку
жівка», [кружілка] «кужівка (?); вере
тено?»;- бр. [кружелка] «круглий відру
баний шматок дерева», п. [kr~zel] «КО· 
нусоподібний дерев'яний наконечник на 
нижньому кінuі прядки», каш. [kr'liel] 
«вир», ч. [kruzel] «кужівка», слц. (ех.) 
[kruzel'] <<nрядка», вл. kruzel «циліндр; 
щипuі для завивки; палиця для кужеля 
(у прядuі) », нл. kruzel «дзига; палиuя 
для кужеля (у прядuі)»;- псл. *krQ· 
zelь І krQiьlь, похідне в~д krQg'Ь «круг»; 
менш обгрунтоване пояснення (Moszyns
ki KLS І 308-309) як наслідку контамі-



кружнИця 

нації п. *kqiel «кужіль» і krqg «круг».
Slawski ІІІ 110-111.- Див. ще круг. 

[кружнИця] (зоол.) «ВИд черепашки, 
Turbo» Ж;- похідне утворення від 
крgжнИй; назва зумовлена тим, що ці 
черепашки мають вигляд згорнутої у 
спіра"1ь трубки (БС3 35, 670).- Див. 
ще круг. 

[кружоли] «гринджоли, невеликі са
ни» Ж;- результат вилозміни форми 
гриндж6ли, очевидно, зумовлений збли
женням з круг, кружлЯти. -Див. ще 
rринджбли. 

крук1 (орн.) «ворон, Corvus corax L.; 
[журавель, Grus Па]», [крюк] «крук, 
вороН», [крученЯ] «вороненя» Ж. кручий 
«властивий крукам»;- р. бр. [крук] «БО
рон», п. слц. діал. kruk «те.»;- псл. 
*krukь;- очевидно, споріднене з лит. 
krauklys <<Ворона>>, лтс. krauklis «ворон» 
(пор. лит. kraukti «крукати>>), а також 
з гр. xpauy'l) <<крик>>, дісл. hrбkr 
«морський ворон>>. -Фасмер ІІ 386; 
Stawski ІІІ 171-173; Briickпer 272; 
Trautmanп 139-140; Pokorпy 571. 

[крук2 ] «назва звичаю, за яким зде
більшого на масляну співають пісню 
про крукання журавля і про крука» 
Я;- п. [krukl «одна з осіб у грі», [kru] 
«наслідування голосу воронят під час 
гри «в крука>>;-очевидно, пов'язане з 
крук1 (див.). 

[крул;.ік] «гачок» Ж;- неясне; мож
ливо, виникло на основі тур. kurlak 
«пастка, капкан». 

крумар, кр(Jмдрuтu, круJиарок -
див. крамар. 

крумк (вигук, що відтворює крик 
жаби, крука тощо), крумкати, [кру.мча
ти] «каркати» (про крука), [крумкdч] 
«крук»;-бр. крумкаць <<Квакати»; -
звуконаслідувальне утворення.- Пор. 
крамкати, кромкати. 

[крумцангель] «Криві ковальські клі
щі» МСБГ, [крумцангерJ «ТС.» тж;
запозичення з німецької мови; нім. 
Krummzaпge «те>> утворене з прикмет
ника krumm «кривий» та іменника Zange 
«кліщі».- Див. ще кромпач, обценьки. 

[крундзяти] «поратися біля чогось, 
щось робити, але безрезультатно» Мо;
очевидно, афективне утворення. 

крупа 

[крундовелик] «невеличкий калачик, 
вид пряника» Дз;- очевидно, результат 
видазміни форми кренделик, зменш. від 
крендель (див.). 

[крунутися] «nоспішити, повернути 
назад» Ж;- очевидно, результат фо
нетичного спрощення форми крутщ}ти
ся, пов'язаної з крутИти (див.). 

круп1 «крижі (у коней), задня части
на тулуба»;- р. болг. круп, ч. kruра;
запозичене, можливо, через російське 
посередництво, з французької мови; фр. 
croupe «круп, зад (у тварин)» походить 
з франк. *kruppa «випуклість; опух
лість» (пор. снідерл. erop <<Тулуб; труп; 
воло»), спорідненого з двн. kropf <<воло», 
нвн. Kropf «зоб», англ. crop «те.», а та
кож гр. урGл6-; «вигнутий, опуклий».
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 416; Фасмер-Тру
бачев ІІ 386; Dauzat 222; Юuge-Mitzka 
407 -408; Vries NEW 366. 

круп2 «rоетре запалення гортані й 
трахеї»;-р. бр. болг. м. круп, п. ч. 
krup, схв. круп, слн. krup;- запози
чення з французької мови; фр. croup 
«круп, запалення гортані>> nоходить від 
англ. croup «те.», яке виникло з шот

ландського croup «каркати; кумкати» 

звуконаслідувального походження.
СІС 374; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 415-
416; Фасмер ІІ 386; Kopalinski 538; 
Slawski ІІІ 175; Holub-Lyer 269; Dau
zat 222; Юеіп 376. 

крупа «подрібнені зерна як продукт 
харчування, крупи; атмосферні опади у 
вигляді зернят; крупина; [каша Ж; 
прізвисько гарнізонних солдат БіІ », 
крупИ <<крупа; атмосферні опади у ви· 
гляді зернят СУМ, Ж; [ікра рачача, 
ікра оселедця]», [крупuло] «жорна» 
ДзАтл ІІ, крупИна, крупка «(зменш. від 
крупа); перше грубе мливо зерна пше
ниці; [трихіна]», крупнИк «юшка з кру· 
пів; [хлібна горілка із звареним ме
дом Ж]», [крупнИк] «жорна» ДзАтл ІІ, 
[крупнuця] «тс. » тж, крупчатка <<пит
лівка», (круп' Янка] <<ковбаса, начинена 
кашею; крупа, каша Ж», круп' Яр, [кр!}· 
піний] (у сполученні [крупіне решето! 
<<решето для крупи») Ж. крупкИй. <<який 
складається з крупиною>, крупкуватий, 

[крупнастий] «зернистий, крупчатий; 
дроблений» ВеБ а, крупнИстий, круn· 



крупка 

ttdcmutl, круп'янИй, [крупИtштися] «зро
статися» (про руду) Ж, [підкрt)пuни] 
«грубі частини розмолотого зерна>> Ж, 
[покр!}Ішни] «гречане борошно з др і б
ної крупи, просіяної з крупнішої; за
сахарений мед, мед у крупинках>>, [по
круп' Янка] «гречане борошно з дрібної 
крупи, просіяної з крупнішої>>, [покру
піtти] (у сполученні [п. муку] «грубо 
змолоти>>) Ж. [скрупнітu] «ставати 
крупнозернистим>> Ж, [скрупітu] «те.>> 
Ж;- р. крупа, бр. цупьt, др. крупа 
«Оорошно; крупа; крупина», п. krupa 
«крупина», krupy (мн.) «крупи, крупа», 
ч kroupa, kro11py (мн.) «крупа; град», 
слп. krupa «крупинка», krupy (мн.) 
«крупа; град», вл. krupa «крупа; гра
днна», нл. ksupa «крупа», болг. крупа 
(у сполученні к. сал «велика грудка 
солі»), схв. крупа «дрібний град», слн. 
krupa «крупа ячмінна», цсл. кроу-11" 
«кришечка, крихта»;- псл. krupa «кру
пно змелене зерно, збіжжя; крихта, 
кришечка; зернисті опади», пов'язане 
з псл. kruШi, укр. крушИти, псл. 
*krьxa, укр. крИха;- споріднене з лит. 
kraupus «шерехатий, нерівний; ніж
ний», лтс. · kraupa «етруп, бородавка», 
krupt «лопатися, зморщуватися», ді сл. 
hrнfa «струп», двн. (h)riob «прокаже
ний>>, (h)ruf «струп, проказа», нвн. [ruff] 
«зашкарублість грунту», можливо, та
кож з алб. kripё «сіль», [krypё] «тс. »; 
іє. *kreu-/krou- «ударяти, штовхати, ла
мати» з детермінантом -р-; менш певне 
пов'язаннн з п. kr~py «кремезний» 
(Bruckner 272; Skok ІІ 215); сумнівне 
зближення (Machek ESJC 295) з норв. 
[grupa, graup, gropa, grypja] «грубо 
молоти».- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 416-
417; Фасмер ІІ 386; Преобр. І 395; 
Горяев 171; Slawski ІІІ 176-178; SO 
18, ~51-252; · Holub-Kop. 188; Schu
ster-Sewc 684-685; БЕР ІІІ 27-28; 
Младенов 258; Skok ІІ 215; Bezlaj ESSJ 
Il 104; Bern. І 630; Топоров IV 212; 
Stang 30; Trautmann 143; Pokorny 622-
623.- Пор. крИха, крушИти1 • 

крупка (бот.) «Draba L. »;- р. бр. 
КР!}пка;- пов' язане з крупа, крt)пu; на
зва зумовлена, очевидно, зовнішнім ви
глядом насіння у деяких видів крупки
дрібних стручечків (Федченко-Флеров 

110 

крутай 

477); пор. іншу назву крупки [кашка].
Див. ще крупа. 

крупний «великий», розукруп1і1/mu, 
укрупнИти;- р. кр(Jпньtй «Великий», 
др. круподухьщ «малодушний», крупно
душьньщ «Те.», ч. ст. krupny «грубий», 
болr. крупен «крупний», схв. крупан 
(крупна) «Те.», стсл. кроувь «малий»;
псл. *krupьnь (krupь), прикметник, rю
хідний від krupa «крупнозмелене зерно, 
збіжжя; крихта; зернисті опади»;- се
мантичний розвиток від первісного від
носного значення прикметника (пор. 

укр. tкрt)пний] «крупчастий», п. krupny 
«круп'яний», зл. krupny, ч. krupny, 
нл. ksupпy «те.», ч. ст. krupny «градо
вий») привів до створення двох про
тилежних якісних значень «малий» і 
(<великий»; друге з них з' явилося вна
слідок порівняння крупнозмеленого зер
на з борошном (пор. болг. діал. крупно 
брашно «борошно грубого помолу»); в 
українській мові слово, можливо, є за
позиченням з російської.- Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 417; Фасмер- Трубачев ІІ 
386; Преобр. І 395-396; Горяев 171; 
Slawski ІІІ 177-178; Bern. І 630; Mikl. 
Е W 143.- Див. ще крупа. 

[крупнЯк] (іхт.) «самиця оселедця; 
оселедець морський (океанічний), Clu
pea harengus L. ВеНЗн», [крупник] 
«оселедець морський» ВеНЗн;- похід
не утворення від [крупИ] «ікра оселед
uя».- Див. ще круші. 

[круски] «брижі (у нутрощах свині)» 
Ж, [кр(Jшкu] «Те.» Ж;- очевидно, за
позичення з польської мови; п. kruszki 
«брижі, частина очеревини у тварин; 
страва з такої очеревини», як і ч. 
[krнstl «брижі», с.Іщ. [kruska] '(жир 
навколо нутрощів», нл. krjuze (мн.) «бри
жі (у нутрощах тварин)», kjuzka «гофро
ваний жіночий комір», походить від 
свн. kroese «нутрощі; брижі, складки 
очеревини» (пор. нвн. · Kros «нутрощі; 
збористий або складчастий комір»); ети
мологічно пов'язане укр. [крИза] «жабо, 
оборка» є запозиченням пізнішого ча
су.- Slawski ІІІ 183-184; Kaestner DL 
33.- Днв. ще крИза2 • 

[крутай] (бот.) «головатень, Echiпops 
ritro L. », (крутuк] «аморфа, Amorpha 



крутень 

fruticosa L. » Mak, [крутильце] «дрік 
красильний, Genista tinctoria L. >> Mak, 
[круцениці] «вид рослини Ж; смовдь оле
няча, Peucedanum cervaria (L) Guss. 
Mak»;- р. [крутай] «головатень», [кру
тИк] «аморфа», п. [krz~cinka] «дрік», 
ч. krucinka «те.»;- похідні утворення 
від крутИти; мотивація назв неясна.
Масhеk J m. rostl. 118.- Див. ще кру
тИти. 

[крутень] (бот.) «скрученик осінній, 
Spiranthes autumnalis Rich. » Mak, скру
ченик;- р. скрученник, п. kr~czynka, ч. 
[krйtenka] «тс. »;-похідне утворення від 
крутuти(ся); назва зумовлена тим, що 
супвіття рослини все скручене по гвин
товій лінії (Федченко-Флеров 282).
Див. ще крутИти. 

крутИй <<стрімкий; дуже загнутий 
або вигнутий; суворий, твердий; [гу
стий; міцний; важкий; який важко роз
в'язується, який важко засвоюється (про 
слово, наспів); кручений, звивистий Ж]», 
[крутнuй] <<крутий» (у сполученні 
[крутне діло] «важка справа») Ж, кру
туватий, кручуватий «стр імчастий », 
[крутак] «непоступлива, уперта люди
на» Ж. крутИзна, [крутовина] «круча», 
[крутЯк] «крута каша; круті екскремен
ти Я; крута гора; крутий берег Чер », 
[круть 1 «крута гора» Чер, круча, [кру
чИна] «круча» Ж. [кручина] <<крута го
ра, крутий берег» Чер, [докрута] «кру
то» Я, [прекрутенний] «дуже крутий» 
Ж. скрута «труднощі», скрутнИй, 
[скруто] «круто» Я;- р. крут6й, бр. 
крутЬ!, п. kr~ty «кручений, скруче
ний; звивистий, вивертливий», ч. kruty 
«лютий, суворий; великий», слu. kruty 
«лютий, суворий», вл. kruty «міuний, 
твердий, суворий», нл. ksuty <<міu
ний», болг. крут «різкий, суворий», 
м. крут «суворий, жорстокий», схв. 

крут «твердий, тугий, напружений; су
ворий, жорстокий», слн. [krot] «на
вальний», [kroto] «дуже, вельми»;
звичайно виводиться з nсл. *kr9tь 
«який крутиться, в'ється; зігнутий; міц
ний, твердий; стрімкий; різкий», пов'я
заного з *kr~tati «обертатися; згинати
ся», укр. [крЯтатися] «клопотатися» 
(Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 418-419; Фас
мер ІІ 387; Slawski ІІІ 108-110); проте 

крутИт 

більш імовірним здаtться псл. * krout 
«стрімкий, крутий», споріднене з npy1 
krut «nадати», лтс. kraulis «круча 
krauja «крутий берег», дісл. hrynj 
«nадати», hroo «схил»; сумнівне пов 's 
зання (Machek ESJC 298) з герм. *stronl 
os (дісл. strangr <<міцний, суворий: 
нвн. streng «суворий» тощо). 

крутИти, (крутало] «примітивна м1 
шина з колесом» Ме, крутанИна <<П< 
спішний, безладний рух, метушня», [кр! 
тар] «крутій», [крут ель] «ВИр» Чеr 
[крутель] «скручена з соломи моту: 
ка», крутень «те.; [вихор; махове к< 
лесо (у машини)]», [крутеник] (у сш 
лученні [к. соломи] «солом'яний скрj 
тень»; у сполученні [к. хліба] «кульк 
з хліба») Ж, [крутен~я] «безперерю 
заняття; багато роботи» Ж. крутИлА 
«саморобна зимова карусель на льоду: 
[крутілка] «ТС.; вир Чер », [крутйлl 
«вир, коловорот», [крутІж] <<те.», КР! 
тій «шахрай», крутійство «шахраf 
ство», крутіль «пристрій для сукапн 
мотузків; [вир]», крутінь ((]{рутею 
жмут соломи; [вир; коловорот Ж]> 
круті Я <<завірюха; [вир Чер] », [круті 
Яка] «спритна людина, ІЗеликий крутій 
Я, [крутлuвець] «вир», [крутлuвuцf 
«Те.» Г, Ж, крутнЯ «крутійство», [крL 
т6вина1«завірюха» Ник, [крутуха] <<Гр 
на скрипку у супроводі бубна» Я, [крь 
тЯга] «жмикрут; несумлінна .rrюдина 
шахрай» Я, [крутЯкJ «вир; закрут pir: 
ки» Чер, [кР!}тялка] «вид дерев' я не 
гойдалки» Дз, [крутьба] «хитрість, лу 
кавість; примха» Ж. \крутька] (у cnc 
лученні [к. дати] «збити з пантелику 
вивернутися») Пі, крутько «непосидк 
ча людина, вертун; [вихор]», [круть6А 
ка] «дзига; примітивний апарат дл: 
самогоноваріння; витушка Jl; вир Чер >J 

[круча] «вир у річці; місце, де сходятьс: 
дві річки; завірюха» Ник, [кручак 
«баран, хворий на вертіж s черв'якш 
у голові; вир Чер », [кручалка] «ІІри 
стосування для катання по колу; вало1 

над колодязем для витягання води» Ва 

[крt)чало] «місце, де сходяться дві річ 
ки» Ник, кручанuця «? », [ кручсінка 
«вдвоє сплете'ний ремінець або дріт 
скручені тютюнові листи», крученики 
кручення «крутіння; вид деформаuії ма 

ll: 
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теріалів», [кручення] «перевесло, соло
м'яний скрутень для перев'язування 
снопію Я, [крученЯк] «тютюн у скру
чених листках», {кручина] «вир; закрут 
річкю Чер, [кручшиік] <<те.» Ж, [кру
чИнка] «крендель» Ж, [кручінка] «ТС. », 
[кручі Я] «вир біля мілини», [круч6к] 
«дзига» Л, крутійкуватий «шахраюва
тий» СУМ, Я, [крутЮчий] «який кру
тить» Я, кручений, [кручений] «дурну
ватий» Ме, крутька «кружляючи», 
[крутьЮ6м] <<TG. » Я, вкрутйти <<угвин
тити СУМ; (у єполученні [в. хвоста] 
«збити пиху») Пі», вйкрут, викрутас, 
вйкрутень, вйкрутка, \вйкрутні] «хит·· 
рощі, відмовки» Ж, відкрутка, закрут, 
[закрута], [закрутанйна 1 «безперервна 
праця, багато роботи; клопіт» Ж, за
крутенина, [закрутенія, закрутянйна] 
«TG. », Ж, закрутаси «вигадливі пово
роти», закрутень щук стебел збіжжя, 
зав'язаних вузлом (за народним пові
р' я~ завдає шкоди)», [закрt}тина] «за
круп, закрутка, закруток, [закрут6си] 
«лабіринти; заплутані вулиці, провул
ки», [закруцьки] «картоплі, що мають 
форму рогалика» Ж, закрутистий, 
[зкрут] пурбот а, туга, суєта» Пі, [на
крутка] «вал із зубчаткою; скручені 
разом кільІш стеблин рослини як знак», 
накручувати «намотувати; намелювати; 
заводити; підохочувати, підмовляти; 
зробити, написати неохайно; нагово
рити чого-небудь безглуздого, нісеніт
ного; [нарвати (про нарив)]», [неви
крутнийl «нескінченний, безвихідний» 
Ж, [перекрутеньl «потворна, викривле
на істота», [перекрутка] «викривлення, 
nерекручення, шкідлива зміна, пере
творення>> Нед, перекручувач, [п6крут] 
«оnерп, [покруч] «помісь двох видів, 
гібрид; дитина, батьки якої належать 
до різних національностей, ЛексПол; 
виродок»; [покручийl «перекручений, 
сплутаний, неясний)), [покрутькувати
ся] «вертітися, обертатися навколо, 
удаючи надмірну зайнятість» Ж, [по
круцькуватися] «тє. >> Ж, [прйкрут] <<те, 
шо служить для закручування» Ж, про
кручувати, [р6зкрут] «кільце з лозини 
у ярмі, через яке проходить дишло», 
[розкрутє] «мотузка з лози)) Нед, [роз
круття] <<стовбури молодого дерева, 
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нкими зв'язують дерева у пліт для 
сплавляння», скрут <<Поворот; петля; 

[у млині пристрій, за допомогою якого 
можна перес у нути дерев' я ний короб 
убік від жорна; продовгуватий клубок 
з ви плетеної салом' я ної стрічки для 
виготовлення капелюхів; насад у возі 
Мо]», lскрутель] «петля, кільце, ви
ток; джгут; згорнутий жмуток прядива, 
очищеного від костриці», скрутень 
«юкгут; [віхоть з очерету Мо; скручений 
пучок соломи ЛЧерк]», [скрутйлець] 
<<вузол з нитки» )К, [скрфпиль] «Еіхоть; 
закрутка (на занадто зсученій мотузці 
або нитці); крендель, що печеться на 
різдво для корови» Ме, [скрутій] «згор
нутий жмуток прядива, очищеного від 
костриці», [скрфпіль] «те.; згорнутий 
жмуток соломи», скрутінь «джгут; [па
кунок; у сполученні с. бакуну «лист 
тютюну]» Ж, скрутка, [скрутлик] «вер
тута із здобного тіста» Мо, [скруток] 
«згорнутий жмуток тютюнових листків 
Г; звивина, коло; пакунок Ж», [скру
цак] <<джгут, скрутень», [скруцьокl <<ву
зол з нитки)) /К, скручувальнuк, [скру
нt}тися] «зігнутися, скорчитися» ВеБа, 
\сукрt}тка] <<зсучені місця на нитках», 
[укрt}ть] «вмить, враз»;- р. крутйть, 
бр. круціць, др. крутитися, п. kп;сіС, 
ч. kгoutit, слц. kпШt', болг. кіртя 
<<колупаю; відламую», м. крти «ламає, 

руйнує», слн. [kгotiti] «обертати», цсл. 
кр;ьтинr ед.. ((крутитися, обертатися)>;

псл. kгgtiti, ітеративна (або каузативна) 
форма від kг~tati (укр. [кpЯтamucя]).
Slawski ІІІ 99-102; Briickneг 267; Bez
laj ESSJ ІІ 101; Bern. І 627; Mikl. EW 
138; Tгautmann 142.- Див. ше крП
тати. 

[крутіМ] (орн.) «крутиголовка, Jупх 
toгqllilla L. » ВеНЗн;- похідне утво
рення від кf;утuти; назва пов' язана з 
тим, що птахи цього виду, злякавшись, 

витягують шию і крутять головою (Пти
uьr СССР 389).- Див. ще крутИти. 

(крутЯк] (назва барана) Доп. УжДУ 
IV;- очевидно, пов'язане з [кручак] «ба
ран, хворий на вертіЖ)>.- Див. ще кру
пІти.- Пор. куртЯк. 

[крух] «пер га; руда; мідь, бронза)) 
Ж, [круш] «руда, метал», [круии'ць] 
«мінерал; руда Землистого кольору)) Ж, 



кру ха 

[крущнйй] «крихкий» Ж, [крушна (жй
ла)J «рудна (жила)» Ж;- р. [крух] 
«скибка, грудка, брила», бр. [укрухь] 
«скибка», др. укрухо «скибка, шматок 
хліба», п. діал. ч. kruch «брила, шмат», 
слц. kruch <<Окраєць (хліба)», вл. kruch 
<<шматок, штука, частина», болг. [крух] 
«невелика грудка цукру, солі», м. кру
шец «крихта», схв. крух «хліб», слн. 
kruh «тс.», стсл. ~ІfкрОІfЛ'Ь «шматок 
(хліба); грудка»;- пс'л. krux-ь <<уламок, 
шмат, брила», похідне від дієслова 
krusiti (укр. крушйти).- Фасмер ІІ 
387; Преобр. 1 397; Slawski ІІІ 165; 
Brйckнer 271; Machek ESJC 297; Ho
lub-Kop. 189; БЕР lii ЗО; Skok ІІ 
193-194; Bezlaj ESSJ ІІ 104; Веrп. І 
628-629.- Див. ще крушИти1 • 

[круха] (бот.) «крушина, Frangula 
Мі!!.; жостір, R.hamпus L. » ВеБа, [кро
ха] «ТС. » ВеБ а, крушИна «Fraпgula 
Mill. СУМ, Ж; [жостір, Rhamпus cathar
tica L. Mak]», [кручина] <<крушина» 
Mak, [крух6вий] <<жостеровий»;- р. 
болг. крушИна «жостір», бр. крушЬта, 
п. kruszyna, ч. слц. krusina, схв. кру
rиина;- псл. krusina, похідне від krux-ь 
«крихкий» (жін. р. kruxa); назва зумов
лена крихкістю деревини крушини (пор. 
п. ст. kruchkie drzewo <<крушина>>, букв. 
<<крихке дерево>>).- Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 419-420; Фасмер ІІ 387; Боброва 
РЯШ 1978/3, 104; Преобр. І 397; Slaws
ki ІІІ 185; Machek ESJC 298; БЕР ІІІ 
32-33; Skok ІІ 193; Bern. І 268.- Див. 
ще крушИти1.- Пор. крИха. 

[ крухиня] (бот.) «вид чорнослива, 
Prunus insititia variet. » Mak, [-крухині] 
<<Округлі солодкі сливи>> ВеНЗн;- оче
видно, пов'язане з [крухuй] <<м'який, 
крихкий>> за ознакою особливої м'якості 
спілої сливи відповідного сорту (пор. 
інші назви м'яких сортів слив [черкуші, 
дрислявки]; менш імовірне виникнення 
в результаті видазміни форми [кругйні] 
«слива садова; вид чорнослива».- Див. 

ще крушИти1 • 

[крухлЯк] (ент.) «хрущ-носоріг, Ory
ctes nasicorпis L. » Ж;- похідне утво
рення від крухйй <<крихкий»; назва зу
мовлена тим, що хрущі цього виду роз

виваються на гнилій, трухлявій дере-
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вині (Горностаєв 122).- Див. ще кру
шИти1. 

[круховий] (у виразі крухова сілt 
<<кам'яна сіль»);- очевидно, виникло ш 
основі п. kruch «брила, шматок; назш 
брил солі вагою близько 100 фунтів»: 
пор. п. [kruchowyl <<гірник, що відрива~ 
уламки солі». 

[круховка] (ент.) «маленька чорну
вата бджола» Л;- неясне. 

[кручати] «рохкати»;- п. kruczec 
<<бурчати, грати; крякати; [рохкати; тур
котати; кумкати]», ч. kruceti <<бурчати: 
рохкати; [кумкати]», слu. krucat' <<бур
чати»;- псл. krucati, пов'язане з kru
kati «ТС. »;- звуконаслідувальне утво
рення.- Slawski ІІІ 169; S W ІІ 574; 
Machek ESJC 297; Holub-Kop. 189.
Пор. кру. 

[кручок] (ент.) «вовчок, Gryllotal
pa Latr. » ВеНЗн;- неясне; можливо, 
пов'язане з крючок «гачок» з огляду на 
подібність до гачків передніх ніг вовчка, 
добре пристосованих до риття (Горно
стаєв 59).- Див. ще крюк. 

крушИна- див. круха. 
крушИти1 «трощити» СУМ, Ж, [кру

иtіти] «ставати розсипчастим, звареним» 
Ж. [крущ] ((усе ламке, крихке» Ж, 
[круtuка] <<кришка, крихта, шматок» 
Ж. [накрущати] «завдавати шкоди, збит
ків», [окрух] «шматок» ВеБ, [окруха] <<ТС. » 
Ж. [окрушє] «великодні подарунки бід
ним» Ж, окрущина «крихта; окраєuь; 
недоїдки», окрушка <<тс. », [cкpyxf-Lymи] 
«стати м'яким, крихким» Нед, [скруші
ти] «тс. » Нед;- р. крушйть, бр. [крущ] 
<<крихке залізо», п. kruszyc <<кришити, 
розтрушувати, крушити», ч. krusit <<кру
шити; мучити», слu. krusit' <<тс. », вл. 
krusiC <<розбивати на шматки; роздав
лювати», болг. круша «розбиваю», 
сакруша <<розламаю», схв. крущити 
<<роздрібнювати, крушити», слн. krusiti 
«ТС.», СТСЛ. C'I.Kj}O І( ШИПІ «ЗЛамати, зруЙ
нуваТИ, розбити»;- псл. krusiti <<роз
бивати, ламати на шматки, роздрі
бнювати», пов'язане чергуванням 
голосних з kпsiti <<те.», укр. кpиuuJmu 
(крйха);- споріднене з лит. krausyti 
<<крушити», лт~. krauset <<товкти, обби
вати (ячмінь на току)», гр. хробrо <<сту
паю; тупаю; ударяю».- Шанский ЗСРЯ 
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Il 8, 420; Фасмер 11 388; Преобр. І 397; 
Slawski ІІІ 184; Brйckner 271-272; 
Machek ESJC 297; Schuster-Sewc 686; 
БЕР ІІІ 32; Младенов 621; Bezlaj 
ESSJ 11 104-105; Варбот 106; Bern. І 
628; Trautmann 143.- Див. ще крИ
ха.- Пор. крушИти2• 

крушИти2 «журити, мучити», [кру
шіінл] <<журба, туга», [скрухнути] «упо
коритися>> Нед, [скрушіти] «те. >> Нед, 
скруха «тяжкий, гнітючий настрій; жаль, 
співчуття;· каяття», скрушндд, скр!]хо 
«скрушно»; -р. [крущйн.иться] «горюва
ти», [крушевньtй] «тужний», сокруииіться 
«журитися», заст. крушити «гнітити, 
засмучувати», бр. [скруииіць] <<докоря
ти, приводити до каяття», скруха <<туга», 
п. [kruszyc] «приводити до скрухи, жа
лю», skruszyc <<зм'якшити (серце), ви
кликати каяття», skrucha <<каяття», ч. 
krusiti «засмучувати, пригнічувати», 
krusny «трудний, важкий», zkrusiti «об
тяжити, засмутити», zkrousenost «упо
корення», слц. krusit' «засмучувати, 
пригнічувати », м. cкpyutu <<засмутить, 
уб'є скорботою», слн. skrusen «пригні
чений, сумний», стсл. с-ькро ушинt <<за
смутити», с-ькр~ушенин: <<скруха, жур

ба»;- псл. -krusiti «мучити, пригнічу
вати, засмучувати», спочатку <<розби
вати, дробити, кришити».- Slawski ІІІ 
184-185; Brйckner 271; Machek ESJC 
297; Bezlaj ESSJ ІІ 104-105; Bern. І 
628-629.- Див. ще крушИти1 . 

[крушка] «nокрученість, кривизна» 
Ж;- неясне; можливо, пов'язане з круг. 

[крушкуватися] «неспокійно снувати 
туди-сюди; потягуватнея з тихим шу

мом, СТОГОНОМ» Ж, [крущн.Ятuся] «ТС. » 
Ж;- очевидно, утворення, пов'язані з 
похідними від круг: кружка (ходити, 
рухатися), *кружкуватися, [кружен.Я
тu] «кружляти, ширяти».- Див. ще 
круг. 

[крушок] «сувій полотна» Ж;- ре
зультат видазміни почат-кового кружок 
(полотна), зумовленої узагальненням 
форм непрямих відмінків· з оглушенням 
ж (кружка > крушка ... ).-Див. ще 
круг. 

крюк ((гак; крутій; знак старого 
нотиого письма», [крук] <<гак», [кру
ч6к1. Кf.)ЮЧОК «ТС. ». (Крююідло] «ВеЛИКИЙ 
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крюк» Я, [крЮччя] «вид узору на вели
кодній писанuі» Я, скрЮчитu, скрЮчи
тuся;- р. крюк «гак; косарське знаряд

дя у вигляді граблів; зайва відстань; 
(мн.) знаки старого нотиого письма», ст. 
крюк'О «гаю> (1327-1328), бр. крук «те.»; 
-запозичення з давньоісландської мови; 
дісл. krбkr <<гак» споріднене з дангл. 
crycc «Милиuя», англ. cruth, дат. krykke, 
шв. krycka, снідерл. crucke, днн. krukka, 
двн. krucka, нвн. Kriicke <<те.»; припу
щення про нідерландське посередни
цтво (Karlowicz SWO 315), як і пов'я
зання з англ. crook «гак, крюк» (Matze
nauer 221), недостатньо обгрунтоване.
Шанский 9СРЯ 11 8, 423; Фасмер ІІ 
390; Slawski ІІІ 170; Bern. І 629; Юu
ge-Mitzka 408; Юеіn 378; Vries ANE\V 
328, 331. 

[крюць] «людина з прострілом у 
крижах» Ж, [крЮцьк.о, к.рЮцьок] «те.» 
Ж;- не зовсім ясне; очевидно, афектив
но деформоване утворення на основі 
крутііти (скр(jчуватuся) з частковим ви
користанням звукової форми спорід
неного польського kr~cic «крутити» (пор. 
[скруцьок] «вузол на нитці», зам. *скру
тьок).- Див. ще крутИти. 

крючок (заст.) «міра горілки (при· 
близно 0,325 л)», [круч6к] <<те.» Л;- бр. 
[кр(jчек.] «крючок (міра у шинку)», п. 
[kruczek] «Чарка горілки»;- запозичен
ня з російської мови; р. крючок «Чарка 
горілки; (первісно) гачок», похідне від 
крюк «гак», набуло нового значення у 
зв'язку з тим, що у відкупних шинках 
чарка висіла на ручці у вигляді гачка.
Даль 11 208.- Див. ще крюк. 

кря (вигук, що відтворює крик пта
ха, жаби), кря-кря «те.»;- бр. кра
кра, n. вл. kra-kra, ч. kra-kra;-- безпо
середн-е звуконаслідування, підтримане 
звуковою близькістю до дієслова крЯ
кати індоєвропейського походження 

(пор.). 
[крявчап:] «каркати (про ворону); 

подавати крик (про горіхівку)», [кра
вчатu] «ТС. » (?);- звуконаслідувальне 
утворення.- Пор. кровкун. 

[кряг] «стільник меду» ВеУг, [крЯ
га] «те.» ВеУ г, [крйгu] «стільники» 
ВеНЗн, МСБГ, [крйжка] (у сполученні 
!к. меду1 «стільник») Ж. крuжки «стіль-



крЯrа 

ники» ВеЗи, крижчИнка (ент.) «вощинна 
вогнівка, Ga!leria ce!leria (G. mello
nella L. » Ж;- р. [кряж] «колодний 
вулик»;-очевидно, залишки псл. *krt:tg-ь 
«круг», *krt:tzь < krt:tgjь <<кряж, ко
лода», пов'язаних чергуванням голос
них з *krgg-ь <<круг»; у такому разі ко
реневе и замість очікуваного я виникло 
як результат закономірного діалектного 
звуження голосного а після м'якого р' 
з наступним його ствердінням (пор. 
[ч'ис-] '<чае», [ш'ипkа] «шапка»).- Див. 
ще кряж1.- Пор. круг. 

[крЯга] «гурт овець» Доп. УжДУ 
IV;- неясне; можливо, залишок псл. 
*krt:tga «круг, гурт», яке могло існувати 
як один з варіантів поряд з *krgg-ь 
«круг», *krt:tzь «кряж» та ін.- Пор. 
круг, кряг, кряж1 . 

lкряж1 ] «кругляк, колода дерева>>, 
[кряжнИк] <<колода» Бі, [креж] «кругла 
балка, з якої роблять шпали» Л, кря
жИстий «кремезний», [кряжувати] «об
тісувати дерево циліндрами»;- р. кряж 
«колода», [креж] «близька до кореня 
потовщена частина стовбура», бр. 
к.раж «ТС. »;- nсл. *krt:tzь < *krengj
(*krь'!}gj-) «щось кругле», пов'язане чер
гуванням голосних з * kr<;>g-ь < * krопg
«круг»;- споріднене з дісл. hringr «пер
стень, обручка», нвн. Riпg <<кільце»; 
пов'язання з р. корень «корінь», [корь] 
«те.», черешок (Горяев 172) позбавлене 
підстав.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 424; 
Фасмер ІІ 391; Преобр. І 400; Варбот 
9тимология 1970, 70-74.- Див. ще 
круг. 

кряж2 «гірський хребет; пагорб, 
узвишшя; [шар, пласт, брила Ж]», [крЯ
жа] «пасмо гір, узгір'я, пагорою> Ж;
р. кряж «пасмо невисоких гір; [мате
рик, острів; підвищена місцевість; ве
ликий горб; не затоплюване сінокосне 
угіддя; крутий берег; обрив]», [креж] 
<<крутий схил гори; обривистий берег; 
невисокий горб; підвищення серед низин 
і боліт», бр. краж «пасмо невисоких 
гір», болг. [к;оеш] «скелясте узвишшя»;
не зовсім ясне; очевидно, тотожне з 
[кряж] «кругляк», псл. *kr~zь; у такому 
разі спочатку означало «округле підви
щення, оточене низиною чи водою» (пор. 
значення р. «острів»); пов'язання з р. 

8* 

крЯкати 

[кра] «крига», [икра] «тс. » (Соболев
ский РФВ 67, 213-214) позбавлене 
підстав.- Варбот 9тимология 1970, 
71-72.- Див. ще кряж1 . 

[кряж3 ] «спинний хребет; крижі Ж», 
[кряжИти] «працювати, не розгинаючи 
спини; дбати, турбуватися», [крежити] 
<<берегти, скупитися»;- очевидно, ре
зультат перенесення на спинний хребет 
назви кряж «гірський хребет»; перене
сення мог ло бути підтримане звуковою 
подібністю слів кряж і крИжі; виво
диться також (Варбот 9тимологня 1970, 
73) від гіпотетичного псл. *kн;~g- <<зігну
те» (> «кругле»).- Див. ще кряж2.
Пор. скрЯга. 

[кряк] «кущ», [к.рак] <<Те.; гілка 
МСБГ», [крячИн.а] <<невеликий кущ», 
lкракатийJ «гіллястий» МСБГ, [к.рачий] 
«кривоногий», [ крачавИти й] «те.» тж, 
[крячастий] «кущистий», [кр ячИсти й] 
«покритий кущами», [крековата] (у спо
лученні [к. галуза] «дуже розгалужена 
гілка») ВеБ, [крячИтисяJ <<Давати роз
галужене коріння», [крачитиси] «хо
дити, кривлячи ногами» МСБГ;- п. 
krzak <<кущ», ч. [kfaci] «зарості, ку
щі», слц. [kriak, krak] «кущ»;- псл. 
*k-ьrjak-ь, похідне (моЖливо, зменш.) 
від *k-ьrjь «кущ, корінь», пов'язаного 
чергуванням голосних з kоrепь «ко
рінь».- Фасмер ІІ 344; Slawski ІІІ 
205; Bri.ickner 274; Machek ESJC 249; 
Bern. І 672; Matzenauer LF 9, 42; Trallt
mann 127.- Див. ще кбрінь1 . 

крЯкати «каркати; квакати», [кра
кати, кракотіти О] «те.», кряк. (орн.) 
«крячок, Sterna; [бекас, Capella galli
nago L. (Scolopax galliпago L.) Ж; гар
шнеп, Lymnocryptes ga!liп11la L. (Scolo
pax gallinula L.)]», [к.рак] (орн.) «крячок 
чорний, Chlidonias nigra L. »Л, [краква] 
«широконіска, Апаs clypeata L. », [кра
щjн] (орн.) «крук, Corvus согах L. », 
[крека] (зоол.) «древесниця (жаба), 
Hyla arborea L. » ВеБ, [к.рекотущка 
ВеНЗн, кр Яка . ЖJ «те.», [к.рJікавка] 
«те.; (ори.) чирок свистунок, Anas crecca 
L. » Ж, [к.рящ]н.] «крук», [кряча] «каче
ня», [крЯчка] «качка; древесниця», кря
чок (орн.) <<Водяний птах родини мар
тинів, Sterпa », [крічка] «те.» Ж;-.,.. р. 
крЯкать, бр. кракаць, п. krakac, ст. 
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крЯнкати 

krzq,kac «відкашлюватися», ч. krakat, 
ст. kfekati «кричати» (про стерв'ятника, 
курку, куріпку), слц. krakat', вл. kra
kac, нл. krjakas, болг. крЯкам «квака
ти; крякати», крекна <<квакнути, кряк
нутИ>>, м. крека «квакає, кричить, горлає», 

c;m. пречати «крякати», слн. [kre
kati] «'l'C. »;- псл. krt:tkati, krakati, зву
конаслідувальні дієслова;- очевидно, 
спорЦнені з лит. kreii.kti «крякати; хри
піти; хропітИ>>, krokбti «хропіти; шумі
ти», лтс. krakt, krakt «тс. », лат. crocare 
«кар катю;, гр. xpffi ~etv «ТС. », двн. kruoh 
«ворона», дангл. hringaп «бриніти, трі
скотіти, стукати», ді сл. hringja «дзво
нити», що зводяться до іє. *ker-/kor-, 
звуконаслідувальних за походженням 

коренів; кореневе ра в українських сло
вах може походити як з давнього ra, 
так і з ря < Гf:t, що зазнало діалектного 
ствердіиня.-Шанский 9СРЯ ІІ 8, 424; 
Фасмер ІІ 392; Преобр. І 400; Slawsk} ІІІ 
206; Machek ESJC 288; Schuster-Sewc 
662; Bezlaj ESSJ ІІ 88; Bern. І 612; 
Trautmanп 128; Pokorny 568.- Пор. 
кр я. 

[крЯнкати] «тріщати; каркати» ВеУг, 
[крянчати] «тс. >> ВеУг;- очевидно, за
позичення з польської мови; п. krzq,kac 
«відкашлюватись; рохкатИ>>, krzttczec 
«ТС.; кричати (про вальдшнепа)» зво
диться до псл. *krt:tkati, якому відпові
дає укр. крЯкати; відмінності (проти 
очікуваного) у формі й значенні у!\ра
їнського слова є, мабуть, результатом 
східнословаuького або польського ді
алектного посередництва.- Slawski ІІІ 
206.- Див·. ще крЯкати. 

[крянтатисJІ] «поратися» ВеЗа;- за
позичення з nольської мови; п. krz<1tac 
Sif:t «ПоратИС11 » Відповідає укр. (кр fl
mamucяJ <<бути зайнятим, клопотати-
ея».- Slawski ІІІ 209.- Див. ще t{рЯ
тати. 

[.крЯнути] <<ударити; кинути Ж»;
р. [кр.Януть] «зрушити, зіштовхнути», 
бр. краt-ц}ць <<торкнути, зрушити», п. 
zakrzq, tпq,c sit:t «почати поратися», слц. 
[kriatnut'J <<зігнути, перегнути», нл. 
ksetnus «скрутити, скривити, ударити», 
болг. [крен.а] «насилу рушу, потяrнусь», 
м. крен.е <<ПіДнесе; забере, винесе», схв. 
кренути «вирушити», слн. kreпiti <<По-
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вернути; зрушити, посунути», цсл. крЛІ

ІІЖТи <<звернути (в бік)»;- псл. *krt:ttnQ
ti «повернути», пов'язане з *krt:ttati 
«повертати», до якого зводиться укр. 

[крЯтатися] <<клопотатися».- Німчук 
Тези V сл. конф. 92; Ф~смер 11 392; 
Slawski ІІІ 209; Schuster-Sewc 707-708; 
БЕР 11 728; Младенов 256, 257; Skok ІІ 
191-192; Bezlaj ESSJ І1 91; Bern. І 
612.- Див. ще крЯтати. 

[крЯтати] «повертати, звертати» О, 
[крЯтатися] «бути зайнятим, клопота
тися», [крітатися] «неспокійно кида
тися в різні боки; рQбити крок назад»;
р. [кр.Ятать] «зрушувати», бр. кратаць 
«зрушувати; торкати», др. крятати <<ру

хати, посувати», п. krzq,tac sitt «порати
ся, возитися», ч. ki'ata ti «неспритно, 
важко ходити», слu. kriatat' sa <<лазити, 
дертися; повільно, насилу ходити», нл. 
ksetas «вертіти; вивихати; згинати; ла
мати», болг. кретам «рухаюся повіль
но, насилу», схв. кретати «рушити, 

зрушувати; надавати руху (машині)», 
слн. kretati «рухати, вертіти»;- псл. 
*krt:ttati <<бути в круговому русі, обер
татися; насилу йти; зрушувати; скручу

вати», пов'язане з *krgtiti «крутити»; 
продовжує, мабуть, * krь.gt- to, первісну 
форму теперішнього часу з носавим ін
фіксом від іє. *kert- <<крутити, скручу
вати»;- споріднене з дінд. kmatti «кру
тить нитку, пряде», гр. хартаЛЛоG «ко
шию>, лат. cratis <<Пліт; в'язка хмизу; 
сплетіння», ірл. cret <<короб», гот. haurds 
«двері», двн. hurt «пліт; щось плетеве »; 
припущення про спорідненість з нім. 
rепkеп <<витягати, розтягати», англ. 
wrench «вивертати, виривати; вивихну
ти» (Machek ESJC 299) сумнівне; недо
статньо обгрунтоване пов'язання (Osteп
Sackeп IF 23, 381) з лтс. krietns «енер
гійний, міuний ».- Фасмер І І 392; Slaws
ki ІІІ 208; БЕР ІІІ 2; Младенов 257; 
Skok ІІ 191; Bern. І 613; Trautmaпn 
142; Pokorny 584-585.- Див. ще кру
піти.- Пор. крЯнути, 

[кряч] <<жердина, якою переверта
ють колоду», [крЯчка] «коротка палич
ка, яку вкручують у rІарену лозу» Я, 
[крЯквин.иJ «два дерев'яні ріжки позаду 
саней для сітки, в яку кладуть речі» 
Я;- р. [Кряч] щурка, закрутка», [крЯ-



крЯчка 

чить] «прикручувати, закручувати»;
не зовсім ясне; очевидно, пов' язане з 
[крю,;] «кущ», корінь ( Фасмер ІІ 391, 
392).- Пор. кбріньІ, кряк. 

[крЯчка] (бот.) «деревій звичайний, 
Achillea millefolium L. Mak; роман со
бачий, Anthemis cotula L. ВеУг», [креч
ка] «деревій звичайний» Mak;- оче
видно, результат видазміни запозиче
ного з польської мови *крвячка; неза
свідчене п. [krwiaczka] «деревій» мало б 
бути пов'язане з krwawпik <<Те.», яке 
відловідає укр. кривавник1 «те.» (див.). 

[крьо-не] (крик, яким пастух нака
зує козам повернутися назад);- неясне. 

Ксенофонт, Ксень, [Фоня] (Ме), ст. 
Ксен.ефонто «странен муж» (1627);-
р. Ксенофон.т, бр. Ксен.афонт, болг. 
Ксенофон., схв. Ксенофонте;- зало
зичення з грецької мови; гр. 8єvocpwv 
( -ffivтoc;;) букв. <<чужомовний», утворене 
з основ прикметпика ~Єvос;; «чужий», 
етимологічно неясного, та іменника cpюv-ij 
«звук, голос; мова».- Сл. вл. імен 214; 
Беринда 225; Спр. личн. имен 427, 504; 
Петровский 137; Илчев 281; Frisk ІІ 
333-334.- Див. ще фон2• 

[Ксеия] «Оксана», [Аксенія, Аксеня, 
Ксена, Ксенійка, Ксенька, КсЮта, Ок
сеня];- р. Ксенuя, бр. Ксенія, болг. Ксе
нйя, ч. Хепіе;- очевидно, запозичення 
з грецької мови; пор. гр. 6є.v[а <<гостин
ність», ~єvl1) «чужа».- Сл. вл. імен 
248; Петровский 137; Спр. личн. имен 
504; Супераиская 88; Кпарроvа 294; 
Илчев 281.- Пор. Оксана. 

[ксі] (вигук, яким гонять свиней);
р. [ксьt] (вигук, яким підганяють корів), 
[ксь"tня] «те.», п. [ksi] (вигук, яким про
ганяють свиней), [ksy, ksyku, eksi], 
ели. kso, ksu «те.», нл. ks (kys) щить>>;
наказовий вигук, що має близькі відпо
відники й поза слов'янськими мовами, 
пор. нім. ks ks k~ (ksch) (вигук, яким 
проганяють котів), лит. ksiu, ksiule 
(вигук, яким відганяють свиней).- Фас
мер 11 393; Slawski ІІІ 263.- Пор. киш. 

[кс-кс] (вигук, яким наиьковують 
собак);- бр. ксьt-ксьt, п. ч. вл. [ks] 
«те.»;...:. очевидно, результат редукції 

~-авнішого кусИ, кусай (псл. *kQsi, *kQsa
JI), форми наказового способу від діє-

ксьонд: 

слова кусати; пов'язання з ксі, ксьов т: 
ін. (Slawski ІІІ 263) необгрунтоване.
Див. ще кусати. 

[ксббі] (вигук, яким повертають ко 
ней ліворуч) Па, [ксоб] «те.» Па, [ксо 
(вигук, яким повертають волів ліворуч 
Л, [соб] (вигук, яким повертають вол: 
праворуч) Ж. [собі] «те. Бі; (про на 
прям руху з кіньми) ліворуч Ме>>,[собь 
собьте] (вигук, яким повертають воліІ 
праворуч) Бі, [собі] (у сполученні ік' с. 
«ліворуч» Бі;- бр. [ксо] (вигук, ЯКИl\ 
повертають волів ліворуч), п. ksobi' 
«назад», [ksob] (вигук, яким поверта 
ють волів, коней ліворуч), [kso, ksob 
kse, kseb] «те.», слц. [ksebпy] «ручний» 
[ksebпy] «запряжений з лівого боку» 
вл. ksebпy <<Який знаходиться зліва» 
слн. kseben «який іде зліва» (прс 
коня);- результат видазміни звороту 1< 

собі <<до себе (> наліво)»; зиаченш 
спочатку стосувалося того, хто вів воліЕ 
чи коней на оранці, йдучи коло ню 
зліва.- Slawski ІІІ 278-279.- Див. щЕ 
к, себе.- Пор. rаттЯ, цоб. 

[ксьо] (вигук, яким підкликають ІЮ 
ней) Я, [ксьов Я, Л, сьовк-сьовк Л 
«ТС.»;- бр. [ксё-ксё, ксёу-ксёу, ксю-ксю 
<<Те.»;- очевидно, результат скорочен· 

ня вигуку *кось6-кось6 «те.», пов'яза· 
ного з вигуком кось або іменником к6сJ 
«кінь»; форма [сьовк-сьовк] виникла шля· 
хом метатези [ксьов-ксьов]; пов'язання з 
вигуком ксі (Slawski 11 263) викликаЕ 
сумнів.- Див. ще кося. 

ксьондз «польський католицькив 
священик»;- р. бр. ксёндз;- запозичен
ня з польської мови; п. ksiqdz «свяще
ник; (ст.) князь» з'явилось (у ХІІІ ст.) 
внаслідок дисимілятивного впливу но
сового на попередній палатальний носо
вий приголосний у *kпiqdz ( < *kьп~dzь) 
«князь»; значення «священик» у поль

ській мові, як і в інших західнослов'ян
ських (ч. kпez <<священик», ели. knaz, 
вл. knjez, нл. knez <<те.»), є, мабуть, 
калькою елат. dominus <<ШШ» (зокрема, 
при звертанні до духовної ocoби).
Richhardt 70; -Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
425; Фасмер ІІ 393; Slawski ІІІ 264-
265; Bruckпer 277; Skok RES 7, 184-
185; Machek ESJC 262.- Див. ще князь. 
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[ксьондзик] (орн.) «корольок, R.e
gulus» ВеБ;- похідне утворення вщ 
ксьондз; назва птаха зумовлена деякою 
подібністю чорних широких смуг, що 
облямовують верх голови (ПтицьІ СССР 
508), до голови католицького священика 
з волоссям навколо тонзури.- Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 211.- Див. ще 
ксьондз. 

куб1 «шестигранник», к!}бuк, куба
тура, кубізм, кубіст, кубічний;- р. 
бр. болг. м. куб, n. kub, ч. вл. kubus, 
схв. куб; слн. kub;- запозичене, мож
ливо, через західноєвропейське посе
редництво (нім. Kubus, фр. англ. cu
be) з латинської мови; лат. cubus <<грань, 
гральна кістка» ( < cubitum «лікоть») 
походить від гр. :х6~о<;; «гральна кістка 
(що мала форму куба)», спорідненого 
з двн. huf «стегно», дангл. hype, гот. 
hups «тс. ».- СІС 375; Шанский 9СР5І 11 
8, 427; Фасмер ІІІ 394; Преобр. І 403 -
404; Slawski ІІІ 293; Вгіісknег 279; 
Holub-Kop. 192; БЕР ІІІ 70; Walde
Hofm. І 297; Frisk 11 40; Boisacq 528. 

куб2 «великий казан, бак для пере
гонки або кип'ятіння рідини; [видовба
ний з дерева келих, кубок]», [кубай] 
«Видовбаний з дерева келих, кубок», 
[кубан] «великий череп'яний горщик 
для смальцю, масла» Мо, [кубашкаJ 
<<дерев'яна посудина для пиття, для 
борошна» О, [кубир] «велика посудина 
для меду тощо» Ва, [кубtішка] «келих, 
випукла посудина, невелика дерев'яна 
посудина; бутель, глечик, кухоль» Ж. 
[кубошка, кувбушка] «те.» Ж, кубок, 
[кубка] «дерев'яний посуд для бринзи; 
посудина для міряння 0», кубушка 
«повна жінка; [келих]»;- р. бр. куб, 
др. кубоко «кубою>, п. kubek «келих», 
слц. [kub] «піхви для бруска», нл. kubk 
«келишок»;- псл. *kub'Ь «видовбана з 
дерева посудщш»;- споріднене з гр. 
:x6r~oG «посудина», %6f.t~rJ «келих», 
дінд. lшmbhal) «горщик, глечик», ав. 
xumba- «горщик, заглиблення», що 
зводяться до іє. *koub(h)-/kub(h)- або 
*kumbh- «щось видовбане, видовбаний 
з дерева посуд»; ввамається також 

(Абаев :3тимология 1984, 18) ідеофоном, 
що виникав незалежно в різних мовах; 
реконструкція псл. *kQb'Ь (Machek 
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ESJCS 243-244), а також пов'язання а 
псл. *k'ЬЬьІ'Ь «чан» (Slawski JP 22, 
140), з лат. cuppa «кубок» (Bruckner 
279; Mikl. EW 147), з двн. kuofa «діжка», 
нвн. Kufe «чан» (Преобр. І 403), з тюрк. 
kub «глечик», kup «те.>> (Mikl. ТЕ! 
2, 112, Nachtr. 2, 160; Matzenauer LF 
9, 32) або з каз. тат. kiibi «діжка» (Korsch 
AfSlPh 9, 517) непереконливі.- Шанский 
9СРЯ ІІ 8, 426-427; Фасмер 11 394; 
Slawski ІІІ 295-296; Bern. І 636. 

[кубай] «вузол» 0;- неясне. 
[кубан] «хабар»;- бр. [кубан.] «те.», 

п. kubaп «те.; клунки з їжею, солодо
щами>>;- очевидно, пов'язане з [кубан] 
«великий горщик», куб «великий ка

зан»; розвиток значення «горщик»

«хабар» не є ізольованим явищем; як 
семантичну паралель пор. фр. pot-de
vin букв. «горщик вина», пізніше «ха
бар»; наголос кубан (замість кубан), 
можливо, свідчить, що слово є запози
ченням з польської мови; пов'язання з 
п. ст. kubana «коханка», ч. ст. kubena 
«те.» (Bruckner 279) або з рум. cu bani 
«з грошима 11 (Karlowicz S WO 319) по
збавлене підстав.- Slawski ІІІ 294.
Див. ще куб2 . 

кубанка «невисока смушкова шапка; 
сорт ярої пшениці»;- р. бр. болг. ку
банха;- похідні утворення від назви 
річки Кубань, що в українській і ро
сійській мовах, очевидно, походить без
посередньо від карач. К'оЬап, етимоло
гічно не з'ясованого.- Шанский 9СРЯ 
11 8, 427; Фасмер ІІІ 395; Нюшнов 218. 

[кубараl] <<вид корабля» Я;- р. [ку
бара] «те.», др. кубара «(грецький) 
КОрабеЛЬ)>, СТСЛ. *KЖG6fM (КЖRАj)А?);
ЗаПОЗИЧеННЯ з середньогрецької мови; 
сгр. xour~apюv «галера», пов'язане 
З Гр. ХІJ:-1~1) «Чаша; ЧОВеН», СПОріднеНИМ 
з брет. komb «улоговина, видолинок», 
дінд. lшmbhal) «посудина, ГJІечик», псл. 
kubn, укр. куб; припущення псл. *kg
bara (Соболевский РФВ 70, 90) не обо
в'язкове.- Фасмер ІІ 395; ГС9 103; 
Преобр. І 403; Богародский УЗ ЛГПИ 
173 (1958) 165-167; Bern. І 636; Frisk 11 
48; Boisacq 534.- Див. ще куб2 • 

[кубара2 ] «прилад· для зняття роя 
бджіл з дерева (складається з довгої 
жердини і прикріпленого до неї міш-
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ка)»;- неясне; можливо, пов'язане з 
куб «великий казан, бак». 

[кубарка] «схожа на дзигу» Я;-за
позичення з російської мови; р. к.убарь 
<<Дзига» утворене від куб (зовнішньо 
дзига схожа на глечик з опуклими бо
ками); пов' язання з нгр. xou ~apt(ov) 
«клубок, міток» або з дінд. kubhaпyul) 
«той, що кружляє в танці», гр. хu~tатаю 
«Танцюю», нвн. hйрfеп «стрибати», дісл. 
hoppa «те.» (Uhlenbeck 58; Walde
Hofm. І 297) непереконливі.- Див. ще 
куб2 . 

[кубарЯта] <<інкубаторні курчата» 
До;- утворення з суфіксом -ят(а), 
який вживається переважно у назвах 
молодих тварин та людей, від скороче
ної форми слова інкубатор.- Див. ще 
інкубація. 

[кубаток] <<грудка», [кубаття] (зб.) 
<<грудки»;- результат видазміни фор
ми [ковбатка] «шматок, частина; вели
кий шматок м'яса» (див.). 

[кубах] «ямка, в яку садять капусту, 
картоплю тощо>>, [к6вбах] «те.>>, [к6бух] 
«ямка, в яку садять картоплю>> Мо, 
[кубаха] «Те. Ва; місце під піччю для 
попелу; заглибина біля печі, де збері
гають сіль, сірники тощо Па», [кубашка] 
«засік; заглиблення біля комина для 
дрібних кухонних речей ЛЧерrо>, [ку
башок] «місце під піччю для попелу; 
запічок, де зберігають сірники Мо», 
[кубушка] <<асине гніздо>> Я;- результат 
видазміни назв, пов'язаних з [к6вбиця1 
«заглибина для попелу у печі>>, [к6вбаш
к,а] <<те.»; менш переконливе безпосе
реднє виведення (Варбот 9тимология 
1979, 36) від псл. *(s)kob- «згинати, 
скривляти».- Див. ще к6вбиця. 

[кубган] «велика округла глиняна 
посудина» Я;- р. [кубган] «кухоль»;
результат контамінації форм *кумган 
<<куманець», [к.унган] <<те.» (пор. р. 
[кумган] <<те.») і [кубdн.] <<Великий чере
п'яний горщию).- Фасмер І1 396.
Див. ще куб2, куман. 

кубеба «висушене незріле насіння 
одного з видів перцю (Piper cubeba L.), 
вжива не як приправа і ліКИ>>;- р. ку
беба, п. kubeby (мн.), ч. kubeba, схв. 
kubeba;- запозичення з середньолатин
ської мови; елат. cubeba (пор. свн. 

kubёbe, іт. cubebe) походить від а 
[kubaba], kаЬаЬаь <<те.».- Фасмер 
396; Slawski ІІІ 295; Bloch І 194; Юе 
380; Lokotsch 77. 

[кубел] «вид вулика з кришкою 
замком; скриня; діжка для сала>> , 
[кубл6] «бодня» Г, Ж;- р. [кубел] «кл 
нок; коробка (для одягу); діжка 
кришкою», бр. [кубел] <<Великий цеб 
для зберігання одягу)), п. kнbel <<І 
бер»;- остаточно не з'ясоване; вю 
диться через польське посередницт 

від двн. *kubil, свн. kйbel щебер, відр 
(Brйckпer 279; Веrп. І 658) або від сЕ 
kuofelfn (kйefal) «діжка>> ( Фасмер 
396); вважається також (Ильинск 
ИОРЯС 23, 232-233; Slawski ІІІ 2~ 
Bern. І 636) словом праслов'янсько 
походження (псл. *kubьl'Ь ), пов'язаш 
з kLІЬ'Ь «куб».- Пор. кйбель, куб2 • 

[кубель] «Великий сніговий заме 
ВеБ, [кубелиця] <<те.» ВеБ, [кубелu; 
<<курить снігом» ВеБ;- не зовсім ясt 
можливо, пов'язане з к.убл6 «лігв 
гніздо (здебільшого вирите в землі 
з огляду на дію вітру, що вириває з 
r либлення в снігу. 

[кубка] <<купка» Я. [кубаха, кубочл 
«тс. » Я;- рез у ль тат видазміни фор~ 
купка, похідної від к.упа1 (див.). 

кублб СУМ, Ж. [кубле] «кубло» • 
кублИще, кублйтися «гніздитися» Г, ) 
[прощ}блити] «зробити (в стогу) загли 
лення у вигляді нори»;- р. [кубл 
«гніздо; лігво дикого кабана», п. k~bl 
<<плекати, викохувати», ст. kqblac <<те. 
ч. [kublati se] <<гаятися», слц. kнbl~ 
«вирощувати, виховувати», вл. kub 
<<маєток, обійстя», kublac <шиховув 
ти», нл. kublas «годувати, виховуват 
[приживати]»;- псл. *kgblo, *kф'ЬІо;· 
очевидно, споріднене з лат. cuml 
«лягаю», cubile <<ложе, постіль; лігво 
гр. x6~oG <<заглиблення; запона», данг 
hop <<Притулок»; пов'язується такс 
(9ССЯ 12, 43-46) з псл. kom'Ь «грудк 
клубок», лат. cumulus <<купа>>; сумнівІ 
пов'язання (Moszynski PZJP 214) пс 
*kgblo з чаг. kombul «клубок)).- Фа 
мер-Трубачев ІІ 396; Slawski ІІ 124-
125; Brйckпer 225; Bern. І 598. 

кубовий <<яскраво-синій» (про тк, 
нину);- бр. кубавьt «те.));- очевидн 
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запозичення з росшської мови; р. ку
бовьа1 «Те.» походить від [куб] (бот.) 
«рослина індиго, І пdigofera tiпctoria 
L. », утвореного, очевидно, лексико-се
мантичним способом від куб <<Великий 
казан, бак»; назва пов'язана з тим, що 
від індиго після обробки у спеuіально
му кубі одержували фарбу синього ко
льору.- Див. ще куб2 • 

[куббша] «верша» Г, Ник;- р. 
[кубан] «вид верші на обручах», [ку
бар, кубарь, кубЬtрь] «те.»;- неясне; 
можливо, пов'язане з куб «великий ка
зан, баю>.- Пор. хаббша. 

[кубрак] <<(ент.) Phrygaпea (личинка); 
бідолаха», !курбак] (ент.) «Phrygaпea» 
Ж;- бр. [кубрак] «людина, яка збирає 
подаянпя для uеркви за спеuіальною 
книгою»;- запозичення з польської мо
ви; п. kubrak «куртка; (ст.) tрубий 
простий кунтуш)> є словом нез'ясованого 
походження; пов'яз;тється із схв. [ku
burija] <<ЯКИЙСЬ ОДЯГ», З укр. Кобура 
(Sla\vski ІІІ 299), з елат. cubrum <<верх
ній лляний одяг» (Bruckner 279), з нім. 
Kapprock «вид одягу з капюшоном» 
(KarlowiczSWO 319-320); значення «ли
чинка» з'явилося як переносне від назви 
одягу, а «бідолаха» -внаслідок семан
тичного nереходу значення «простий 

ОДЯГ» > <<ТОЙ, ХТО НОСИТЬ ЦеЙ ОДЯГ». 
кубрик1 «nриміщення на кораблі для 

суднової команди; [невеличка будка в 
човні, де перебувають рибалки в час 
негоди; (заст.) найнята хата для про
ведення вечорниць Дз]»;- бр. кубрьtк, 
п. kubryk, болг. кубрик;- запозичення 
з російської мови; р. кубрик, ст. куб
рюх (1720) походить від гол. koebrug 
«нижня палуба; сходні»; сучасна ро
сійська форма з'явилась, мабуть, під 
впливом слів із демінутивним суфіr(сом 
-ик.- СІС 375; Фасмер ІІ 396-397; 
ССР ЛЯ 5, 1781; РЧДБЕ 318. 

[кубрик2 ] «барило»;- не зовсім яс
не; можливо, пов' язане з куб2 • 

(кубрЯчити) «ПИЯЧИТИ», (куб рій] <<ПИ
ЯК, гуляка» Я;- р. [кубрИть] <<nиячи
ти»;- очещщно, пов'язане з розкубрити 
«відкрити, розкупорити», закубрити 
<<щільно закрити», р. [кубрить] «заку
порювати», які могли виникнути з роз
щjп6рити, закупорити, запозичених з 
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російської мови; р. закупорить, раскt)
порить утворені від давнішого купорить 
«закупорювати; бондарювати», похідно
го від [купор] «бондар», що виводиться 
від англ. cooper або снн. kuper (Фасмер 
11 421) чи від гол. kuiper <<те.» (Преобр. І 
415; Matzeпauer 229). 

[кубцем-кубцем] <<люб'язно, ласка
во»;- очевидно, афективне утворення 

від дієслова кукабити «влаштовувати, 
турботливо збирати в одне місuе» (пор.: 
<<Так коло дітей, гостей кубцем-кубце.м 
прикукублю їх ... » Г ІІ 318).- Див. ще 
кукббити. 

[кува] (вигук, що відтворює крик не
мовляти), [кувакати] «кричати» (про 
немовля);- р. [кув Я] <<немовля, ново
народжена дитина», [ув Я] «те.», [кув Яка] 
«жінка-плакса»; - звуконаслідувальне 
утворення.- Пор. куві. 

кувалда «молот, бияк»;- бр. ку-
валда <<те.»;- запозичення з російської 
мови; р. кувалда <<Те.; [ковадло]» вва
жається результатом видазміни запо
зиченого (через українське чи білору
ське посередниuтво, пор. укр. ковадло, 
бр. кавадла) п. kov,radlo; менш перекон
ливе виведення р. кувалда ( Фасмер І І 
397) з префікса ку- і основи дієслова 
валИть <<Валити».- Булаховський Вибр. 
пр. ІІ 272-273; Трубачев Рем. терминол. 
352; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 429-430.
Див. ще ковадло.- Пор. ковалдо. 

кувати 1 <<формувати гарячий метал», 
[ковати] «кувати», [кути] <<те.», ковалю
вати, коваленко «син коваля», [кова
лИн] «ТС. »Ж, [коваленЯ] «дитина коваля» 
Ж, [коваленька] «невелике ковадло для 
відбивання кіс», ковалИха «дружина ко
валя», [ковалі} <<вид дитячої іграшки» 
Я, ковалівна «дочка коваля», [ковало] 
<<КОВаДЛО» Ж, коваль <<Майстер, ЩО ку
ВаННЯМ обробляє метал; [назва батька 
новонародженого (на хрестинах); у спо
лученні холодний к .. «елюсар»]», [ко
вальня] <<кузня», ковальство, коваль
чук <<підмайстер коваля; син коваля», 
[ковач] «коваль», [кувач] «те. Г; (іноді) 
мельник, що наковує млинові жорна 
Я», [к6ванець1 «обшитий залізом віз» Ж. 
[к6ванка] <<кування; кована гармата, 
скріплена залізними обручами Я», [к:о
вань] «підковування коня; руда Ж; 
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метал Я», ковка, [ковdльний] «який за
стосовується для кування (про моло
ток); ковкий Ж», кований, ковюlй, [к6в
ний] <<ковкий>> Ж, кувальний, [вйков! 
<<виковування», вйковка, закувати, [за
ківець] <<Металева скріпа, окуття на де
рев' sших предметах », [заківціJ «метале
ві окуття, прибиті до верхньо·і частини 
ярма і до місця, де ярмо з'єднується з 
дишлом (війям), щоб запобігти швидко
му зносові uих частин воза» Я. закови 
«кайдани», [зак6вка] «біль у коней, ви
кликаний тим, що підкова підбита не
правильно» Я, [нdковальце] «ковадло, 
слухова кісточка в середньому вусі>> Ж, 
[наковань] «невелике ковадло», наков
ка «візерунок; насічка; оббивка, оков
ка Ж», обкувати, обкути, окувати, око
ви «кайдани», оковка, окуттЯ, пере
ковка, підкова «металева пластина, що 
прибивається до копита коня, до взут

тя; [металева підбивка на верхній ча
стині ярма]», пок6в <<кування», прик6в 
<<ланuюг», [прик6ва] (у сполученні [на 
прикові] «на ланuюзі») Ж. приковка, 
прок6вка, розковка, розкуттЯ, розко
ваний, розкутий, скувати <<викувати; 
охопити з усіх боків; обмежити мож
ливkть рухатися, діяти; заморозити; 
[розбити] Ме», сковувальний, [ск6ва (зк6-
ва)J «сковування » Я, скОваність, [екав
ка] <<залізний обруч, залізний наконеч
ник; оббивка, обшивка» Ж. ск6вувач, 
ук6вка;- р. ковать, бр. каваць, др. ко
вати «кувати; заковувати; замишляти 

(щось погане)», п. kuc «кувати; прико
вув~ти; довбати (про дятла); зубрити», 
ч. kouti <<кувати; готувати, плести, за
тівати», слu. kovat' <<кувати, обковува
ти, підковувати», вл. kowac «кувати», 
НЛ. kowas <<ТС. », болг. K06CL «Кую; під
ковую; клепаю, відбиваю; створюю», 
м. кова <<кує; підковує; карбує», схв. 
кдвати «кувати; карбувати; замишля
ти», слн. kovati «Те.», стсл. І>ОR<'Ти «ку
вати»;- псл. kovati, kujQ «кувати, би
ти метал мо_лотом»;- споріднене з лит. 
kauti <<бити, кувати», лтс. kailt «бити, 
рубати; убивати», двн. houwaп <<рубати, 
завдавати ударів», нвн. haueп «рубати, 
сікти; бити, лупцювати; тесати», дісл. 
hgggva «те.; забивати; зрубувати (дере
во)», лат. cudo «б'ю, колю; обробляю 

метал, кую; карбую», тох. А ko- «убІ 
вати», В kau «те.»; іє. *kou- або *kau 
kau- <<бити».- Шанский 9СРЯ ІІ 
179-180; Фасмер ІІ 270; Преобр. 
326-327; Абаев ВЯ 1959, 1, 96-9 
Цьrганенко 205; Slawski ІІІ 18-l! 
Briickner 279-280; Machek ESJC 28І 
Holub-Kop. 183--184; Schuster-Se\J 
649; БЕР 11 506-509; Младенов 24: 
Skok ІІ 171-172; Bezla j ESSJ І І 71 
Откупщиков 172-173; Bern. І 59~ 
Fraenkel 232; Trautmaпn 123; ЗССЯ 1~ 
10-11; Мельничук 9тимология 198' 
138; Pokorny .535.- Пор. ковадло. 

кувати2 «видавати звуки куку» (пр 
зозулю), кути «те.»;- бр. [куваць] «К) 
вати» (про зозулю), п. [kowac], ст 
діал. kuc <<те.»;- результат спрощенн 
давнішого кукувати (бр. кукаваць, п. k1 
kac), пов'язаного з кущ}, і наступноr 
зближення з кувати (металеві речі: 
виведення від псл. kovati <<кувати (м' 
тал)» (Slawski ІІІ 18) позбавлене пі; 
став.- Див. ще куку. 

[куведраха] (орн.) «травник, Friщ 
totanus L. » Ж;- неясне; можлив< 
складне утворення, пов'язане з виrуко 
куві як імітацією голосу птаха, що сю 
дається на дівіві (divivi) (Vilcek 21 
і драти «дерти» (тут у значенні <<крr 
чати»). 

[кувердя] 
сткою жінка, 
ка»;- неясне; 

утворення. 

«занадто закутана Х) 

недбало одягнена жн 
можливо, афективr. 

[кувйрдь] <<беркиць»;- очевидно, з~ 
пазичення з російської мови; р. [Kf 
вЬtрдаться] <<перекидатися», [кувЬtрдатt 
<<кидати палиuю» задовільно не з'ясс 
ва не; розглядається як складне ело вс 

в якому виділяється префікс ку- (Фа< 
мер І І 398) і основа -вьLрдать, що з 
ставляється з схв. врдати «ухилятис~ 
уникати». ше-врдати «бути несталюv 
легковажним» (Шахматов ИОРЯС 7/~ 
337). 

куві (вигук, ·що передає крик порс 
сяти), [кувік, кві, квік МСБГ] <<те.> 
[квік] <шоросячий виск», [кувікало] <ше 
рося >> Я, [кв ікало] «істота, яка вищить' 
[кувіря] «той, що подає крик куві (пс 
рося, грудна дитина)» Я. кувікати «ВІІ 
шати» (про свиню), [квікати, квічет. 
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кувік 

МСБГ] «ТG.»;-звуконаGлідувальне ут
ворення.- Пор. квн ка ти, кува. 

[кувік] (орн.) «хатній сич, Athene 
noctua Scop. » BeYr, [кувuк] «тс. BeYr; 
чайка (чибіG), Vanellus vanellus L. 
ВеНЗн», [кувікати] «кричати» (про си
ча) ВеУг;- п. [kuwiek] (наслідування 
крику деяких птахів, переважно сича), 
ч. [kuvikl «хатній сич», слц. kuvik, 
схв. кувик «те.»;- похідне утворення 
від ввуконаслідувального вигуку типу 
куві; вважаЄться, що голос птаха подіб
ний до різкого ку-віть, ку-віть (ПтицьІ 
СССР 361).- Булаховський Вибр. пр. 
11 І 191; Slawski І 11 448; Strutynski 
113; Machek ESJC 310.- Пор. кугИ
кати. 

[кувшнн] «глечик» Ж, [кукшuн Бі, 
кушuн Л, кушін Л] «ТС. »;- р. кувшuн, 
[кукшuн], бр. [кукшьtн] «тс.»;-можли
во, запозичення з литовської мови; 
лит. *kausinas «великий коряк», при
пускається як похідне утворення від 
kausas «коряк», до якого зводиться укр. 
ківш; щодо словотвору пор. лит. vaikl
nas «великий хлопець»: vaikas «хлопець, 
дитина»; інші пов'язання ·-з р. [кук
ша, кукса] «Людина без пальця» (Соба
левский Лекции 129), з др. ковьць «nо
судина» і п. kusz «кубок» (Ильинский 
ИОРЯС 23/2, 231), з дат. kaus «келих, 
ківш» (Matzenauer 232), з тат. kupsin, 
kuksin, kiiksin «глечик» (Mik1. ТЕ1 І 
337), запозиченнями з російської мови 
(Радлов ІІ 1034; Korsch AfSIPh 9, 
513),- менш імовірні.- Лаучюте 39; 
Шанский :3СРЯ ІІ 8, 430; Фасмер ІІ 
397; Преобр. І 404; Трубачев Рем. тер
минол. 303.-Див. ще ківш. 

(кувшинчики] (бот.) «глечики жовті, 
Nuphar 1uteum (L.) Sibth. et Sm. Пі; 
латаття біле, Nymphaea а1Ьа L. » Mak;
p. кувшИнка (желтая) «глечики жов
ті», кувшИнка (белоснежная) «латаття 
біле»;- результат перенесення назви 
(кувишнчик], зменшувальної форми від 
[кувшuн] «глечик»; назва пов'язана з 
глекаподібною формою плода рослин 
(пор. інші їх назви: укр. глечики, р. ку
бЬtшка); обидві рослини схожі за біоло
гічними особливостями (Нейштадт 246); 
не виключена й можливість запозичен
ня з російської мови.- Див. ще кув шИн. 
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кугут 

[куг] (бот.) «вишня антипка, Cerasus 
mahaJeb (L.) МШ. (Prunus maha!eb L.)» 
Ж, [кугuна] «тс. » Ж;- неясне. 

куга1 (бот.) «схеноплект, Schoeno
p1ectus Pall.; [очерет звичайний, Phra
gmites communis (L.) Trin. Mak; осока, 
Carex L. Mak]»;- р. [куга] «комиш; ро
гіз», бр. [куга] «схеноплект»;- запо
зичення з тюркських мов; пор. крим.

тат. [quga] «куга>>, qoga «ТС.», караїм. 
К'ЬОг'Ьа «очерет; комиш», ког'Ьа «ТС. », 
каз. l)_Of·a «куга».- Фасмер 11 398; Пре
обр. І 404; Меркулова 54; Шипова 202-
203; Радлов ІІ 516. 

[куга2 ] «дерев'яний поплавець до не
вода або іншої сітки у вигляді невели
кого барильця, а до перемету- цурка 
з кореня», [підкужник] «Кінець мотузки, 
до якого прив'язують поплавець»;
неясне. 

кугава - див. куява. 
[кугнкати] «кричати куги! куги!», 

[кугач] (орн.) «сич, Athene Воіе», [ку
гик] «хатній сич, Athene noctua Gray», 
[кугік] «тс. » ВеНЗн;- звуконасліду
вальні утворення, паралельні до кувік 
(пор.). 

[куrлЯр] «фокусник» Пі;- п. kug
larz, ч. kejkШ «Те.», слц. kaukliar 
«жонглер», вл. kekler «фокусник», нл. 
kok1af, [doklaf] «Те.»;- запозичен
ня з середньоверхньонімецької мови; 
свн. goukeiCEre «чарівник, фокусник» 
(> нвн. Gauk1er «фокусник, жонглер; 

. шарлатан»), gokeler (що продовжує двн. 
gouggalari) споріднене з снідерл. goghe· 
1аге, дангл. geog(e)lere «ТС.», юс. gaug
ties «насолоджуватися, милуватися, ті
шитися».- Slawski ІІІ 321-322; Briick
ner 280; SWO 378; Machek ESJC 248; 
Ho1ub-Kop. 167; Holub-Lyer 239; 
Юuge-Mitzka 236. 

[кугутlJ «корчастий пенЬ» Я;- оче
видно, результат перенесення назЕи [ку
гут] «півень», пов'язаної з [когут] 
«Те.; тетеря; китиця з півнячого пір'я на 
гуцульському капелюсі» (пор. як се
мантичну паралель [когутик] «верхів
ка смереки»).- Див. ще к6гут1 . 

кугут2 «назва вола :З прямими рога
ми, що розходяться. в боки»;- очевид
но, пов'язане з [кугут] «півень», фане· 
тичним варіантом форми [когут] «ТС. »; 



куг ут 

мотивація зв'язку неясна.- Див. ще 
к6гут1 • 

" ._ 
кугут3- див. к6гут1 • 

[куrуткИ] «сережки» Мо;- очевидно, 
результат контамінації слів (ковткИ] 
«те.» і [когут] «Півень; китиця з півня
чого пір'я на капелюсі».- Див. ще 
ковтбк\ кбгут1 • 

(кущів] «палиця» Ник;- неясне. 

куделя «кужіль; недоброякісне во
локно льону; (перен.) скуйовджене во
лосся», [кудеЛЬ] «ТС. », кудеЛИЦЯ «КУ
жіль», (куделИна Ж, куд[вка, куділь 
ВеЛ] «Те.», (куделИти] «прясти; тягати 
за волосся» Г, Ж;- р. кудель «кужіль», 
[куделя] «те.», бр. кудзеля «кужіль; 
fскуйовджене волосся]», п. ko1dziel «ку
жіль, прядка», ч. koudel «кужіль; клоч
чя», слц. kйdel' «кужіль, веретено», 
вл. kudzel «nрядка», нл. kuzel', пола б. 
k{Jdil'a «те.>>, болг. к'Ьделя «кужіль», 
м. кадела «те.», схв. кудеІЬа «те.; 
коноплі; прядиво, клоччя», слн. kodelja 
<<кужіль; прядка», цсл. t>ЖД t"ь.;- псл. 
*k<;>delь, *k<;>de!ja, k<;>delь, остаточно не 
з'ясоване; можливо, утворене за допо
могою префікса k9-, укр. ку- (кукобити) 
Від *deJ~ «ПЛеСТИ, ВИТИ» (пор. рос. (дель] 
«товста прядив'яна нитка для неводів»); 
виводиться також (Мартьшов Сл. и ие. 
аккомод. 64-65) від того самого *k9gelь, 
від якого походить і кужіль; заслуговує 
на увагу також нов'язання (Slawski ІІ 
117) псл. *k9delь, kgdelja «Те, що пря
деться» з псл. *kgdrь (укр. [кудрЯвий]); 
припущення про спорідненість із нвн. 
Hede «клоччя, куделя, залишки льону» 
(сни. herde, дангл. heordan, англ. hards, 
hнrds «Те.») (Machek ESJC 284) сумнівне; 
порівняння з ЛІJТ. kedenti «скубати (вов
ну)» (Schuster-Sewc 712; Младенов 267; 
Веrп. І 598) непереконливе з фонетичних 
міркувань. (Fraenkel 233); зближення з 
лит. kuodelis «пучок льону», лтс. kuode)s 
«згорток льону, вовни» (Веrп. І 598; 
Bri.ickner 224) неприйнятне через те, 
що ці слова самі є слов'янськими запо
зиченнями.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 431-
432; Фасмер-Трубачев ІІ ;)99; Skok ІІ 
222--223; Bez!aj ESSJ ІІ 53; Трубачев 
Рем. терминол. 98-99, 242-243; 3ССЯ 
12, 48-50.- Пор. кужіль. 

кудйсьцика 

кудИ, [куда] «куди» Ж, [кудай, ку
дИй, кудИйка] «те.» Ж, кудою «яким 
шляхом», кудtІкало, кудИкати Ж, н[ку-
ди, нікуди, нікудИшній, [покуда] «Поки» 
Л, [скуд] «звідки» ВеЗа, [скудова] «те.» 
Л;- р. куда, [кудь"t], бр. кудь"t, др. куда, 
кудьt, п. k~dy «де; куди», ч. kudy «яким 
ШЛЯХОМ», СЛЦ. kade «ТС.; Куди; де», 
полаб. vitkQd «звідки», болг. К'Оде «ку
ди; де», м. каде «Те.», схв. куд «куди», 
куда, «ТС. », СЛН. kod «ЯКИМ ШЛЯХОМ», 
стсл. кжд~'Г «звідки; яким шляхом»;
псл. *k9dy, *k<;>da, утворене з кореня 
питального займенника *kь, того са
мого, що і в псл. *kьto, укр. хто, і 
часток -dy, -da, також займенникового 
походження, споріднених з псл. *kь-de, 
укр. де, рос. укр. діал. да; найімовірні
шими відповідниками є прус. isquendau 
«звідки», лат. unde «звідки», inde «звід
си»; зіставлення з лат. quando «коли, 
коли-небудь» (Wa!de-Hofm. ІІ 398; 
Фасмер ІІ 399) сумнівне.- Німчук ІУМ 
Морфологія 344; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
431; Slawski ІІ 125; Bri.ickner 225; Ma
chek ESJC 305; Младенов 267; Skok ІІ 
115; Bez!aj ESSJ ІІ 53; ЗССЯ 12, 46-
47, 53.- Див. ще де1 , хто. 

(кудИркати] «(про немов·ля) подавати 
злегка голос, мугикати; (про свиней) 
хрюкати, злегка кричати» Ме;- звуко
наслідувальне утворення не зовсім яс
ної структури. 

кудИсь, [кудась] «кудись» Ж, [ку
дИс] «Те.» Ж;- бр. кудь"tсь «кудись», 
n. k~dys «десь; кудись», ч. kudysi «яки
мось шляхом», слц. kadesi «кудись»;
складне утворення з кудИ ( < псл. 
k9dy) і частки -сь ( < псл. si), що була 
формою давального відмінка зворот
ного займенника s~ «себе»; псл. k9dy 
si означало «кудись собі» (kgdy, як 
і всі інші литальні слова, мало також 
семантику неозначеності); зведення ча
стки -сь до псл. sь щей» (Slawski І 492) 
або до дієслів ної основи es- «бути» (Ma
chek ESJC 542) помІ;Ілкове.- Ме.пьничук 
Вступ 459; Bern. І 21.- Див. ще кудИ, 
ся.- Пор. десь1 . 

[кудИсьцика] «кудись» Ж;- бр. ку
дь"tсьці «кудись»;-"- очевидно, складне ут
ворення з прислівника кудИсь, частки 
(-)ци(-), яка походить з *ti (ти), енклі-
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куділка 

тичної форми давального відмінка од
нини займенника ти, і елемента -ка (ма
буть, суфіксального походження).
Див. ще кудИсь, ти. 

[кудіJrка] (бот.) «хвощ, Equisetum 
L. », [куділька] «лілія лісова, Lilium 
martagon L. » ВеНЗн, [кудількu] «вид 
рослиНІ> Ж;- р. (кудель] «первоцвіт 
весняний, Primula veris L. », п. kctdzie! 
«вид рослин з родини складноцвітих », 
схв. куf)еJЬица «хвощ»;- назви пов'я
зані з куделя «кужіль; скуйовджене во
лосся», у хвоща -за подібністю до ку
желя його зрослих між собою листочків 
(Вісюліна-Клоков 59), у лісової лі
лії,- очевидно, за наявністю гроновид
ного суцвіття з малими приквітками, по
дібними до скуйовдженого волосся (пор. 
р. заст. царские кудри «лілія лісова»).
Див. ще куделя. 

кудкудак (вигук, що передає крик 
курки), кудкудакати, [коткодакати] 
«кудкудакати» Ж, [кудкудакало] «кур
ка, що кричить кудкудак», [кудкудачик] 
«півень» Ж;- р. [кудак(т)ать, кудку
дакать] «кудкудакати», ч. (kokodakati], 
с.лц. kotkodakat', болг. кудкудftка.м, м. 
кокодака, схв. кокодакати, с.лн. kokoda
kati «те.»;- звуконаслідувальне утво
рення.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 431; 
Фасмер ІІ 399; Преобр. І 404. 

кудла «кудлата голова; жінка з куд
латою головою; [кудлатий собака]», 
кудлай «кудлатий собака; чоловік з куд
латим волоссям, патлань», кудлань, куд
лач «ТС. », кудли (мн.) «скуйовджені 
пасма волосся або вовни», [кудлій] «куд
,ІJай» Я, [кудло] «той, хто має кучеряве 
волосся» Бі, [кудлавий] «кудлатий, бо
родатий» Ж. [кудловатий] «те.» Ж. куд
ластий, кудлатий, кудлати «КОШЛати; 
куйовдити», кудлитися «бути кудлатим, 
стирчати в різні боки», [перекудлити] 
«скуйовдити »,, розкудлати «Те. », роз
кудлачений, скудлачити, скудлити;- р. 
[кудла] «патли, скуйовджене волосся; 
скуйовджена вовна», бр. кудла «шавка; 
(кудла; людина із, скуйовдженою голо
вою]», п. kudly «кудли, патли», ч. 
(kud\a] «ВОЛОССЯ, ВОВНа», СЛЦ. (kudly] 
«скуйовджене волосся», цсл. к~ 'Г д"~ 
«руно»;- псл. *kgd-ьla, пов'язане з *kg
de!ja (укр. куделя), *kqderь (укр. кудрі); 
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кудрі 

пов' язання з дінд. cuc;lal) «пухлина, 
опух», cuc;la «чуб» (Matzenauer LF 9, 
34) сумнівне.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
432; Фасмер ІІ 401; Slawski ІІІ 317-
318; Briickner 225, 280; KZ 42, 350; Ma
chek ESJC 304; 3ССЯ 12, 53-54; Веrп. І 
599.- Див. ще куделя, кудрі. 

(кудля] «бійка, прочухан»;- оче-
видно, похідне утворення від [куделити] 
«тягати за волосся», пов'язаного з ку
деля (див.). 

[кудовчити] «Gкуйовджувати, снлу
тувати (волосся, вовну)», [кудовчати, 
куд6льчити] «те.» Ж. [розкод6вчатий] 
«кудлатий, патлатий» Ж, розкудовче
ний «розкуйовджений»;- очевидно, ре
зультат контамінації слів кудла і куйов
дити (див.). 

[кудом'Ячити] «бити, душити» Ва;
очевидно, результат контамінації слів 
кудовчити і .м'Яти (див.). 

[кудра] «невеликий ставок; острі
вець лісу» НепокупнЬІй;- бр. [кудра] 
«ліс на болоті; купка дерев; загата; не
велике озеро», п. kudra «затон, озер
це»;- запозичення з литовської мови; 
лит. kudra (kudra) «ставок, невелике 
болото; мокре місце, поросле чагарни
ком», як і лтс. kudra «Торф», kudri <<Доб
риво», вважається спорідненим з снн. 
hotte «зсіле молоко», гол. hotten «зсі
датися».- Непокупньrй 194; Лаучюте 
17; Fraenkel 305; Miihl-Endz ІІ 332. 

[кудрай] (орн.) «горобець домовий, 
Passer domesticus L. » Л;- неясне. 

[кудрелькаl «килимок» Мо;- видо
змінене запозичення з болгарських го
вірок Одещини; болг. К'Ьдрела «-вовня
ний строкатий килимок або тканина 
домашнього виробу» є, очевидно, ре
зультатом контамінації слів к'Ьделя, що 
відповідає укр. куделя, і кідра, спо
рідненого з укр. кудрі.- Див. ще ку
деля, кудрі. 

кудрі «кучері», [кудер, кудuр] «те.» 
Ж. [кудерець] «кучерявий або зігнутий 
кінець верхівки дерева», [кудрик] «Те.», 
(кудра] «кучерява жінка», [кудрftвчик] 
«кучерявець», [кудрftй] «кучерявий чо
ловік», [кудрftта] (пестлива форма мн. 
від кудрі), [кудеревий] «кучерявий», (ку
дер Яви й, кудр Ява й] «та.», [кудрий] «Пі
нявий», [кудряватийl «кучерявий» Я, 



кудрsІвець 

[розкудрftвити] «скуйовдити, розпатла
ти»;- р. кудрu «кучері», [кудерь] «ло
КОН>>, бр. кудзер «Тс. », кудзеркі «куче
рики», др. кудрявьtu «кучерявий», п. 
k~dzior «локон», ч. kudrna, слu. kudrli
пa, вл. lшdzer, нл. kuzet, kuzera «тс. », 
болг. к'Ьдри «кучері», м. кадра «локон», 
схв. кl)дра, слн. kбder «тс. »;- псл. 
*k9derь «скуйовджене волосся», утво
рене за допомогою суфікса -еrь від того 
самого кореня, що і в *k9d-elь «куделя»; 
вважається також (Трубачев Ез.-етн. 
изсл. 140) утвореним з префікса kQ- і 
кореня dьr- «дерти».- Шанский 3СРЯ 
ІІ 8, 432; Фасмер ІІ 400; Преобр. І 405; 
Slawski ІІ 126-127; Briickner 225; Ma
chek ESJVC 304-305; Holub-Kop. 192; 
Schuster-Sewc 713; Младенов 267; Skok І І 
222-223; ЗССЯ 12, 51-52; Bern. І 
598.- Див. ще куделя. 

[кудрЯвець] (бот.) «лобода запашна, 
Chenopodium botrys L.; маруна тисячо
листа, Pyrethrum millefoliatum Willd.; 
пижмо звичайне, Tanacetum vulgare L.; 
сухоребрик, Sisymbrium sophia L. », 
[кудравець] «тс. » Mak, [кудрявчик] «Ос
тудник голий, Herniaria glabra L. » Mak, 
кудр.Яш «льон низький, Linum humile 
МШ. », [кудравці] «лобода амбро:зієвид
на, Chenopodium ambrosioides L. » Mak, 
[кудравчик] «лобода запашна» Mak, [куд
ренник] «м'яточник чорний, Ballota nigra 
L.» Mak, Ікудрина (пасемниця)] «уло
трикс поясковий, Ulothrix zonata Ktz. » 
Mak, [кудричка (ніжна)] «адіант нене
рин волос, Adiantum capШus veneris L. » 
Mak;- р. [кудр.Явец] «лобода запашна; 
лобода багатонасінна, Chenopodium po
lyspermum L.; сухоребрик; козельці 
лучні, Tragopogon pratensis L; козельці 
східні, Tragopogon orientalis L.; бедри
нець ломикаменевий, Pimpinella saxifra
ga L.», кудрftщ «льон кудряш», бр. [куд
зер] «сухоребрик лезелія, Sisymbrium 
loeseШ L. »;- похідні утворення від куд
рі «кучері»; назви зумовлені різними 
особливостями зовнішнього вигляду ро
сщин (розгалуженістю, рясністю або ку
черявістю листя, рясністю суцвіття то
що).- Див. ще кудрі. 

куєв - див. куява. 
(кужба] «(У тринозі) гак, на якому 

підвішують казанок; (у колісників) жер-

кужіль 

дина з прив'язаною до неї дерев'яною 
ключкою для притискання колісного 
обода; приміщення для вівчарів та мо
лочних продуктів Доn. УжДУ IV)), 
[юужбитися] «гнутися, горбитися»;
запозичення з молдавської мови; молд. 
кужбз «дуга; гак, гачок» походить від 
схв. гужва «запJІутаний клубок, моток; 
мотузяна петля на човні; жгут, кільце, 
вінчик», спорідненого з укр. гyж.
Scheludko 136; Габинский Вост.-сл.
молд. взаим. li 133-134; Vrabie Roma
noslavica 14, 157-158; Vincenz 12; 
Cranjala 331; СДЕЛМ 214-215; Cihac 
ІІ 447; DLRM 204.- Див. ще гуж. 

(кужва] «Сплетена з гілок в'язка; 
фашинна перев'язка» Ж;- неясне; ви
водиться від рум. cujba «дуга, гак, га
ЧОК» (Crfшjala 331); з семантичного по
гляду зближення не зовсім перекон
ливе. 

(кужделеба] «стара хатина, старий 
курінь»;- неясне; можливо, пов'язане з 
[кужба] «приміщення для вівчарів та 
молочних продуктів». 

[кужнлка] «посудина, в яку косарі 
вкладають мантачку» Ж;- очевидно, по
в' язане з [кущка] «те.» (див.). 

кужіль «прядиво, або вовна, намо· 
тані на кужівку; кужівка; вихор, клуб 
(пилу); [худа людина Я]», [кужелаJ 
«веретено» ВеУг, кужелИна «кужіль» 
СУМ, Г, кужелиця «те.», [кужель] <<очи
щене лляне або конопляне прядиво, 
найкраще чесане прядиво» Бі, кужівка 
«частина прядки у вигляді кілка, на 
який намотують пряжу», [кужівнuк], 
кужілка «те.», [кужілець] «кужіль», 
[кужілька] «променева кістка» Ж, [ку
жіловатий] «конусоподібний, конічний» 
Ж. [кужнь6ви] «витканий із льняного чи 
конопляного волокна» Ник, [кужели
ти] «вихрити, мести (про вітер, заві
рюху та ін.)»;- р. [кужель] «кужіль», 
бр. кужаль «кужіль; чесаний льон; тон
ке полотно», ч. kuzel «конус; дерев'я
ний валок прядки; кужівка», слц. ku
zel' «ТС.», БЛ. HJJ. kuzol «ВИр», болг. 
кіжел «кужівка; дерев'яний валок у 
прядці; куделя; конусоnодібна гірська 
верховина», схв. ст. kuzelj «куделя», 
ели. ko7elj «кужівка; дерев'яний валок 
у прядuі»;- псл. *kQzelь, очевидно, ут-

125 



кужмарки 

ворене внаслідок контамінації * krQzelь 
( < *kr9g-ь «круг») і kQdelь «куделя»; 
зіставляється також з шо·. kauge «копи
ця сіна», лтс. kaudze «копиця, стіжок» 
і виводиться від, і є. * keu-g- «гнути, вер
тіти» (Schuster-Sewc 744); пов'язання з 
двн. kugel щіпок з кулькаподібним гу
дзиком на кінці» (Machek ESJC 310; 
Holub-Kop 195; Holub-Lyer 275), з 
нвн. Kuпkel «прядка» або з дісл. koп
gull «жмуток» (Mikkola Beriihr. 131; 
Мартьінов Сл. и ие. аккомод. 64-65), 
а також пояснення слова як звуконаслі
дувального (Skok ІІ 250) сумнівні.
Дзендзелівський St. sl. 13/3-4, 204-
205; Фасмер ІІ 401-402; Slawski ІІІ 
110-111; Bezlaj ESSJ ІІ 77; Трубачев 
Рем. терминол. 96-98; ЗССЯ 12, 80-
82; Веrп. І 598.- Див. ще кружіль, ку
деля. 

[кужмарки] «піжмуркИ», кузьмір
ки «те.»;- результати видазміни слова 
піжмурки, можливо, через зближення 
його з [кужбитися] «гнутися, горбити
ся», [кузькам] (сидіти) «сидіти навпо
чіпки, зігнувшись». 

[куздусь] «горобець» Л;- неясне; 
можливо, звуконаслідувальне утво-
рення. 

кузен «двоюрідний брат», кузИна 
«двоюрідна сестра», кузИпка «те.»;- р. 
кузен, кузИна, п. kuzyn, kuzупkа;
запозичене, можливо, через російське 
посередництво, з французької мови; фр. 
cousin «двоюрідний брат; свояк, родич» 
походить від лат. coпsobrїпus «двоюрід
ний або троюрідний брат, родич», утво
реного з префікса еоп- «з-» і іменника 
sobrїпus «двоюрідний брат з боку ма
тері», пов'язаного з soror «сестра», спо
рідненим з дінд. svasar, дірл. siur, гот. 
swistar «те.», псл. sestra, укр. сестра.
СІС 376; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 432-433; 
Фасмер ІІ 402; Slawski ІІІ 450; Briick
пer 286; Dauzat 215; Erпout-Meillet 
156; Walde-Hofm: І 251, 265.- Див. 
ще коаліція,. сестра. 

[кузенька] «невеликий луб'яний ко
шин: з двома ручками» Л, [кузька] 
«те.»;- очевидно, результат скорочення 

слова [кузубенька] ([козубенька]), по
хідного від козуб (див.). 

[кузет] «сторожа» Я;- запозичення 
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кузЮк 

з тюркських мов; пор. каз. кузет «варта, 

нагляд, сторожа, охорона», узб. кузат

МО!f «супроводжувати; спостерігати, сте
жити», тат. кузат «стежити», башк. 
куfатеу «стежити, спостерігати, розві
дувати», дтюрк. kiizat «Варта, сторожа, 
вартувати, доглядати, зберігати», kіі
«охороняти, оберігати».- Радлов ІІ 2, 
1506, 1507; JSaз. тіл. к;ЬІск;. сезд. 108. 

кузня, [кузнець] «коваль» Ж. [куз
нИцяJ «ковальське горно» Ж, [кузен
ний] «ковальський» Я;- р. кузница, 
[кузня], бр. болг. діал. кузня, п. kuznia, 
ч. [kuzna], слц. (kuzna], вл. ст. kuzпja 
(k6zпja) «Приміщення для різьблених 
виробів, для збруї», м. [куз1Ьа];- псл. 
*kuz(ь)пja, утворене від основи kovati 
(kuj9) за допомогою складного суфікса 
-z(ь)п-jа.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 433; 
Фасмер ІІ 402; Трубачев Рем. терминол. 
332-333; Slawski ІІІ 450; Briickпer 
286; Machek ESJC 310; Schuster-Sewc 
7 42; 3ССЯ 13, 144-145; Bern. І 599, 
655.-Див. ще кувати1 . 

кузов «Частина автомашини, автобу
са, призначена для перевезення людей 
або вантажу»;- бр. кузау «ТС. »;- запо
зичення з російської мови; р. кузов 
«ТС.; кошик», найвірогідніше, походить 
від тат. кьtзау «козуб»; пов'язується і з п. 
kozub, слн. kozol «короб» (Mikl. EW 136; 
Briickпer KZ 45, 27; 48, 205; 3ССЯ 13, 
145-146); висновок на підставі алб. 
shkozё «бук» про іллірійське похо
дження (Meyer EW 408) необгрунтова
ний.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 433-434; 
Фасмер ІІ 402; Преобр. І 406; Шипова 
203. 

[кузовиця] (бот.) «Верба прутовидна, 
Salix vimiпalis L. » Я, Ж;- р. [кузови
ца] «ТС. »;- похідне утворення від не
засвідченого укр. *кузов «плетений ко
шик» (пор. р. кузов «плетений кошик, 
козуб»); назва зумовлена тим, що лозина 
вживається для виготовлення козубів 
(пор. інші назви цієї рослини: корзинна 
лоза, корзиночник,. іва плетнева - Ней
штадт 183).- Див. ще кузов. 

[кузЮк] «член у самців тварин Бі; 
сумне становище (ірон.) Пі; у сполучен
нях: [зігнутися' у к.] стати сумним, 
згорбитися Бі; [в к. ізгорнути] зігнути 
в дугу Пі »;- не зовсім ясне; можливо, 



кузіОка 

похідне утворення від фонетично зміне
ного Іrудз, tудзь] «гудзик; гуля від уда
ру, пухлина; вузол на мотузку, нитці», 

[.r'уз] «вузол (на нитці, мотузку)». 
[кузЮка] «кужіль» Ж;- неясне; 

можливо, афективне утворення на ос
нові кужівка «кужіль». 

кузька (ент.) «комашка; хлібний жук, 
Anisoplia austriaca Hbst.; вошва», [щjз
к.а, щjзочка, кузЯвка] «тс.» Ж;-р. бр. 
кузька «хлібний жук»;- очевидно, за
позичення 3 польської мови; п. k6zka 
«(мн.) родина жуків-вусачів, Cerambyci
dae; польовий цвіркун; кізочка» є змен
шеною формою від koza «коза» (як назва 
комахи за зовнішньою схожістю її вусів 
s рогами кози; пор. р. казЯвка «комаш
ка»: коза «коза»).- Фасмер-Трубачев 
ІІ 279, 403; Slawski JP 36, 71.- Див. 
ще коза?. 

кузьком- див. кучки2 • 

Кузьма, [l(осьмйна Я. l(узьшік Я· 
Кузьмик Я, l(узьмuна], ст. Кузьма 
(XIV-XV ст.), Косма (1627);- р. бр. 
l(узьма, др. Кузма, п. ч. Kosma, слц. 
Kuzma, болг. Козма, l(узма, м. Кузман, 
схв. Козма, слн. K6zma, K6zem, стсл. 
к~ 1(3Md, К~ЗМL\;- через церковносло
в'янську мову запозичене в давньору
ську з грецької; гр. Koaf..ta~ пов'язане 
з прикметником xoaf..ta~ «Прикраше

ний», xbaf..tO\; «порядок; всесвіт; люди; 
прикраса, вбрання».- Сл. вл. імен 214; 
Беринда 217; Петровский 137; Спр. 
личн. имен 427; Суперанская 79; Фасмер 
П 403; Knappova 114; Кореспу 87; 
И:nчев 262; Constantinescu 35.- Див. ще 
космос. 

[куйда] «жінка, яка повільно й по
гано працює» Я;- очевидно, результат 
формальної і семантичної видазміни на
зви куйовда «кудлата людина» (пор. ку
йовдитися «Порпатися; вовтузитися», 
р. [куёвдиться] «робити що-небудь дуже 
повільно, копатися», [куёлдиться] 
«тс. »).-Див. ще куйовдити. 

[куйнара] «шапка у чорноморських 
чабанів»;- неясне. 

куйовдити «кошлатити (волосс;я, вов
ну); вихорити, мести», куйовдитися «Ко
шлатися; порпатися, ритися; поратися; 

вовтузитися; вихоритися», куйовда «куд-

кукелка 

лата людина або тварина», розкуйдати 
«розкуйовдити», рожуйдити «ТС.», розкуй
даний «розкуйовджений», [розкуйовда
ний], розкуйовджений;- р. [куёлдить] 
«збивати, куйовдити; мутити, сварити; 
починати лайку, заводити розбрат», [ку
ёвдиться] «лежати неспокійно, весь час 
перевертаючись»;- tf еясне. 

(куйбнl «служник; хлопець; негід
ник; босяк» Ж;- заnозичення з поль
ської мови; n. tшjon «зубрій; [гультяй, 
лайдак; дурень]», як і ч. kuj6n «Шахрай», 
слц. kujon, схв. куібн «Те.», слн. 
kuj6n «бандит; негідник», заnозичене 
через німецьке (н. Kuj6n «негідник, 
паскуднию>), французьке (фр. couiltion 
«дурень») та італійське (іт. coglione 
«тс. ») посередництво з народно-латин
ської мови; нар.-лат. *coleone «кастрат» 
зводиться до лат. coleus «мошонка, 
яєчко», етимологічно нез'ясованого.
Slаwskі ІІІ 322; Brilckпer 280; Machek 
ESJC 246; Holub-Lyer 272; Skok li 
225; Bezlaj ESSJ ІІ 108; Юuge-Mitzka 
411; Ernout-MeШet 131; Walde-Hofm. 
І 242. 

[кука1 ] (дит.) «воша; комаха Я»;
неясне; може розглядатися як резуль

тат скорочення слів ку~ька «комаха» 
або (куска] «усе, що кусає, гризе (миші, 
комахи-паразити тощо)», або як пов'я
зане з [кучитиl «докучати» (пор. [до· 
щjка] «неприємності; клопіт», р. [кука] 
«КЛОПіТ»). 

[кука2 ] (дит.) «лялька» Л;- очевид
но, результат скорочення слова [кукла] 
«лялька».- Див. ще кукла. 

кукан «тонка мотузка, на яку ри
балки нанизують пійману рибу»;- за
позичення з російської мови; р. кукан 
«Тс. » пов'язане 3 [кука] «великий гак», 
яке зводиться до псл. kuka «гак»; пов'я
зується також 3 перс. kuka «застібка».
Дзендзелівський НЗ УжДУ 13, 65, 91; 
Фасмер ІІ 404; 9ССЯ 13, 88.- Див. ще 
кукса1 . 

[кукелка] «калач, білий хліб, крен
дель» Ж;- запозичення з польської мо
ви; п. kukielka «хала (вид булки); ля
лечка», як і ч. (kukla] «вид булки», болг. 
(кукла] «обрядовий хліб, коровай», 
м. [кукла] «довгастий хліб», можливо, 
також р. (куканик] «вид пирога з 
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кукіль 

кислого тіста», певної етимології не 
має; вважається рефлексом псл. *kuka, 
*kьka, *kyka, споріднених з лит. kuku
lys, kukulis, kuklys «буханець хліба», 
лтс. kukulis «Тс. », що зводяться до іє. 
*keuk- «кривити, згинати»; не виключе
на можливість зв' язку за зовнішньою 
подібністю з [кукла] «лялька», особливо, 
якщо врахувати південнослов'янські 
форми (Karlowicz SWO 323); менш пе
реконливим ,є припущення (Brйckner 
280) про зв'язок з п. kukla «каптур».
Slawski ІІІ 328-329. 

кукіль (бот.) «бур'ян з родини гво
здикових, Agrostemma L.; [волошка си
ня, Centaurea cyanus L. Бі; зірки, Lych
nis L. Пі; кукалиця біла, Melaпdrium 
album (Mill.) Garcke (Lychпis alba МіП.) 
Mak; латук компасний (дикий), Lactuca 
serriola L. (Lactuca scariola L.) Mak; 
nажитниця п'янка (дурійка), Lolium 
temulentum L. Mak]», (кокfль1 «кукіль, 
Agrostemma; смілка широколиста, Si
leпe latifolia (Mili.) R.endle et Britt. 
(Si!ene inflata Sm.)» Mak, [к6куль] «бу
р'ян (на ріллі)» Я, [кукільнИця] «в'я
зіль барвистий, Coronilla varia L. Mak; 
смілка бобовидна, Silene fabaria (L.) 
Sibth. et Sm. (Silene Czereii Bauшg.) 
Mak; (у сполученні к. звичайна) дутень 
ягідний, Cucubalus baccifer L. Mak; 
вія.лка для очистки зерна від куколю 
Я», кукалИця «Melandrium R.oehl. Словн. 
бот.; !смілка широколиста Пі]», [ку
коль] «кукіль, Agrostemma; зірки Пі; 
волошка синя Бі; смілка широколиста 
Mak», [кукольниця] «Б'язіль барвистий 
Mak; дутень ягідний Mak», [кущjльl 
«кукіль, Agrostemma» ВеНЗн, [кукі
льоватай] «ПеремішаНИЙ З куколем»;
р. кукаль «кукіль, Agrosteшma; [зірки; 
пажитниця п'янка (дурійка)]», [кука
лица] «см-ілка широколиста», бр. ку
коль «кукіль», п. ka.,kol «Тс.; пажит
ниця п'янка (дурійка}», ч. koukol «Ку
кіль», слц. kukol, вл. нл. kukel, нл. 
kukol, полаб. k9t'ul, болг. кіклица, м. 
какол «тс. », схв. кt}ко;ь «Те.; шкідлива 
людина», слн. k6kolj «кукіль»;- псл. 
*k9kolь, варіант щодо псл. *kolkol'Ь 
«дзвін»;- споріднене з лит. kafikalas 
«дзвоник; брязкальце; (бот.) дзвоники 
круглолисті»; назва рослини зумовлена 
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формою її квітки, подібної до дзвоника 
(Нейштадт 236); пов'язання з р. [кука] 
«кулак» (Briickner 224) або припущення 
про походження сл. kQkol- <kolkol- з 
*lolk-ol-, яке мало б бути спорідненим 
з н. Lolch «кукіль; пажитниця», лат. 
І о] іuш «пажитниця » (Machek J m. rostl. 
77), викликають сумнів; для рослин, які 
мають спільні з куколем назви, властива 
подібність до нього або за формою квітів 
чи чашечок,- напр., для волошки си

ньої (Нейштадт 580), смілки широколи
стої (ВРУ 253), зірок (Machek J m. rostl. 
78), смілки бобовидної (ВРУ 252), ду
теня ягідного (ВРУ 257),- або за на
явністю в них, як і в куколю,- напр., 
у пажитниці п'янкої (Нейштадт 118-
119; Slawski ІІІ 118),- отруйних вла
стивостей.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 435; 
Фасмер-Трубачев ІІ 406; Меркулова 
Очерки 131; Преобр. І 408; Брандт РФВ 
22, 139; Slawski ІІ 118-119; Machek 
ESJ(; 284-285; Holub-Kop. 183; Schu
ster-Sewc 716-717; Skok 11 227; Bezlaj 
ESSJ ІІ 54; 3ССЯ 12, 55-56; Bern. І 
539.- Див. ще колокіл. 

кукільван (бот.) «рослина, що має 
гіркі отруйні плоди, Coccul us subero
sus D. С. (Anamirta L.) Colebr. », ку
кольван «тс.; [принада й о'Грута для риб 
Пі] », [кукольванити] «ловити рибу, от
руюючи її висушеними плодами кукіль
вану»;- р. кукальван «кукільван», ку
кельван, схв. [кок] «Тс. »;- запозичення 
з баварського діалекту німецької мови; 
н. (бав.) [kockelefang] «тс. » походить 
від іт. coccoli di Levante «насіння з Ле
ванту (Близького Сходу)», де coccoli 
(мн.) «насіння, плоди» продовжує нар.
лат. coccula, зменшен:у форму від coccus 
«ягода», прийменник di походить від 
лат. de «від, з», Levaпte «(букв.) той, 
що сходить; схід (країни Близького 
Сходу)» є а ктивщrм дієприкметником 
теперішнього часу від дієслова levare 
«підіймати», що продовжує лат. levare 
«ТС. »; на українському грунті зближене 
за народною етимол·огією з кукfль.
Фасмер ІІ 405: Мestica 327, 451, 863.
Див. іце де-, елеватор. 

кукла «загорнений у ганчірку жова
ний хліб та ін., що використовували 
замість соски; [згорнуте повісмо коно-



кук оо ити 

пель; лялька; лялечка (комахи) Ж]», 
[кУ,солка] «згорток шнурка (для обшивки 
кожушка); кожна з додаткових (від 
3 до 9) ремізок у ткацькому знарядді 
при тканні плахти», [куколЯ] «лялька» 
До, [кукулька] «дерев'яна лялька» 0;
р. кукла «лялька; маріонетка; [форма, 
болванка; колосся, закручене чаклу
ном]», бр. [кукла] «міра льону», п. 
kukla «лялька (лялькового театру); по
вісма льону; (кільканадцять зв'язаних 
колос_ків збіжжя у певному обряді]; 
(ст.) чернечий каптур; жіночий голов
ний убір», ч. kukla «маска; лялечка», 
слц. kukla «лялечка; каптур, відлога; 
шоло\1; отвір у даху», в л. kuklenka 
«лялечка», болг. м. кукла «лялька, 
маріонетка», ех в. кукла «Те.»;- запо
зичення з середньогрецької мови; сгр. 
хоі3 хЛ.а «лялька» (> нгр. xot\ хЛ.а «Те.») 
етимологічно неясне; можливо, похо
дить від елат. cuculla «головний убір; 
відлога; каптур», що продовжує лат. 
cucullus «чепець, капюшон», заnози
чене, очевидно, з галльської мови; не
прийнятне припущення (Соболевский 
РФВ 70, 91) про слов'янське походження 
слова і його зближення з р. [кука] «ку
лак».~ Шанский 3СРЯ ІІ 8, 434; Фас
мер ІІ 405; Преобр. І 407; Slawski ІІІ 
330; Brilckner 280; Machek ESJC 305-
306; Holub-Kop. 193; Holub-Lyer 272; 
БЕР ІІІ 90-91; Младенов 261; Skok П 
222; Bern. І 640; Walde-Hofm. І 298-
299; Ernout-Meillet 154. 

(кукббити] «збирати, набувати; влаш
товувати; піклуватися, доглядати, пле
кати», [кук6битuся, кук6блuтuся] «гні
здитися, влаштовувю~нся; господарюва

ти; турбуватися; возитися», [кукубли
тися] «приводити гніздо в порядок» 
Пі, [кукfбка] «чистуха, чепуруха» До, 
[кукfбнuк] «дбайливець», ( кукfблuвuй] 
«ощадливий, дбайливий», [кукібнuй] «ТС.», 
[щкук[бнuця] «недбала, лінива жін
ка»;- не зовсім _ ясне; можливо, пер
вісною є форма [кукублитися], що могла 
бути утворена за допомогою префікса 
rcy- (ко-) від куб л 6 «гніздо; лігво» (пор. 
юjблитuся «Гніздитися», п. ст. k~:tblac 
(k<1blac) «пестити, плекати»; пов' язується 
також (3ССЯ 13, 90-91) з псл. kuka 
(kukь) «ГаК».- Пор. коворот, кублб. 
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кукса 

[кукбна] (ірон.) «пані» Мо;- болг. 
кокона «(заст.) дама; (і рон.) франтиха», 
м. кокона «франтиха»;- заnозичення з 
молдавської або румунської мови; молд. 
кукаана «дама; (заст.) пані», рум. cu
coana (cocoana) «ТС.» ПОХОДЯТЬ від НГр. 
хох( x)wva «заміжня жінка; дама», яке 
зводиться до іт. coccone «кoкoн».
Scheludko 135; БЕР ІІ 536; Младенов 
245; Craлjala 313, 342; СДЕЛМ 215; 
DLRM 202.- Див. ще кбкон. 

кукоричко, кукорник - див. коко

ричка. 

(кукота] (бот.) «бедринець, Pimpinella 
L.» МСБГ, [кукутd] «ТІЗ. » тж, [кукотйна] 
«смовдь Любименка, Peucedanum lubimen
coanum Kotov (Р. alsaticum L.)» Я;- р. 
[кук6тuна] «дягель лікарський, Archan
gelica officinal is (Moench.) Hofm. »;- оче
видно, пов'язане з цикута «вех» (указані 
рослини належать до родини зонтич

них).- Див. ще цикута. 
кукса1 «залишок покаліченої або ам

путованої руки, ноги, пальців», (куксо
ватай] «з вивернутими копитами», [кук
совdтітu] «ставати дедалі більш криво
ногим» (про тварин, у яких вивертаю
ться копита);- р. [кукса] «безпалий; 
кулак; удар кулаком», [кука] «кулак», 
бр. кt}ка «ду ля», др. куконосьщ «Горбоно
сий», п. kuks «стусан, штурхаю>; сю
ди ж, очевидно, болг. ю)ка «гак, спи
ця», м. кука «rак», схв. кука «гак; крю
чок; кирка», слн. skuciti «гнути»;
псл. kuk(s)a, пов'язане з kuca «купа»;
споріднене з лит. kaukas «гуля, нарив», 
kaukaras «горб», а також -з іншими 
ступенями чергування -з лит. kukis 
«гак; молот, ціпок; стусан», kuka 
«дрюю>, лтс. kuoks «ціпок, дерево», ku
kurs «горб», дінд. kucati, kuncate «стис
кається, зіщулюється, скривлюється», 
kucital) «зігнутий, закручений», гот. 
hauhs «ВИСОКИЙ», НВН. hocken «СИДіТИ 
навпочіпки», дісл. haugr «горб», ipJJ. 
cuar «КрИВИЙ»; іє. *keu-/kou- «ЗіГНУТИЙ, 
опуклий».- Фасмер ІІ 404; КЗСРЯ 225; 
Преобр. І 407; Потебня РФВ 3, 167; 
Slawski ІІІ 301-302, 333; Brilckner 280; 
БЕР ІІІ 83-84; Младенов 260; Skok ІІ 
225-226; ЗССЯ 13, 92; Bern. І 161, 639; 
Топоров ІІІ 293-297; Trautmann 121-
122; Pokorny 589.- Пор. куча1 • 
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кукса 

[кукса2 ] «заплетена і закручена на 
голові жіноча коса» Л;- р. бр. [кукса] 
«тс. », схв. кl)кма «локон; чуб»;- оче
видно, пов'язане з кучма «копиця во
лосся» (пор. п. [kucek] «коса (волосся)», 
ч. [kuca] «грудка глини; локон волосся», 
слн. kйса «чуприна; пасмо волосся»); 
кінцеве -са з'явилось, можливо, внаслі
док зближення із словом коса.- Slaws
ki ІІІ 301; Skok 11 220-221; S!. prasl. 11 
15.- Див. ще кучма1 . 

куку (вигук, що відтворює крик зозу
лі; крик дітей, що, ховаючись, хочуть, 
щоб їх шукали; [вид танцю Я]), кукати, 
кукуватu, куюjкатu, [кукутітu] «ку
вати» (про зозулю) Я, [кокулка] «зозуля» 
ВеНЗн, [кокучка ВеНЗн, кукавка ВеЛ, 
ку ковка, кукулuчка, кукуліжка, куку ля Л, 
кукучка] «Тс. », [куку л] «самець зозу
лі»;- р. куку, куковать, кукуижа, бр. 
кt)ку, кукаваць, п. kuku, kukac, [kukaw
ka], ч. kuku, kukati, kukavice, слц. ku· 
ku, tшkй, kukat', kukucka, вл. kuku, 
kukac, kokula, нл. kukuk «куку», kuka
wa «зозуля», болг. куку, кt)кам, [куку
вам], кукувuца «зозуля», м. куку, кука, 
кукавuца, схв. куку, кукати, [кукуватu], 
кl)кавuца, слн. kйku, [kukov<Шl, kukati, 
kukavica;- псл. kuku, kukati, kukovati, 
kukavica, ktikav-ьka, давній звуконаслі
дувальний вигук і похідні від нього 
утворення (пор. лит. kuku «куку», ku
kйoti «кувати», гр. хбххu, xoxxu~w 
«кувати», x6xxu~ «зозуля» та ін.).
Дзендзелівський УЗЛП 158; Шанский 
ЗСРЯ 11 8, 434-435, 436; Фасмер І І 
404-405; Преобр. І 408; Левина РР 
1975/6, 70-73; Slawski ІІІ 326-327, 
334; Briickner 280; Hotub-Kop. 193; 
БЕР ІІІ 95; Младепов 261; Skok 11 
227; ЗССЯ 13, 90, 92-93; Kotinek 193; 
Bern. І 639.- Пор. кувати2 • 

[кукувакати] «кричати» (про сича), 
[кукувdкало] «сич» Мо;- похідне утво
рення від звуконаслідувального за по
ходженням вигуку кукувdв, який відтво
рює крик сича; пор. паралельні звуко

наслідувальні утворення в неслов'ян
ських мовах: рум. cucuvaie (cucuvea) 
«сич, сова», нгр. xouxxov~ciytrx «сова», 
нар.-лат. cuccuveia, іт. coccoveggia 
«СИЧ», [cuccuveja] (>схв. kukuvia) «Tc.».-
Skok ІІ 229; Bern І 641. 
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[кукуrа] (бот.) «рогіз, Typha (Tourn.) 
L. » Мо;- результат видазміни слова 
куга «Schoenoplectus РаІІ. »; рогіз, як і 
куга, є болотною рослиною.- Див. ще 
куrа1 . 

[кукулиця] (бот.) «наперстянка ве
ликоквітrсова, Digitalis ambigua Murr.» 
Mak;- неясне; можливо, запозичення з 
молдавської чи румунської мови (Vin
cenz 8); пор. рум. cuculet, зменш. від 
cuc(ul) «зозуля», як припущувана назва 
якоїсь рослини. 

[кукулЮх] «слимак»;- неясне; мож
ливо, походить від гр. хоухбЛtоv «МО
люск, слимак»; пов'язання з рум. coco
t6s «клубок» (Scheludko 136) необгрун
товане.- Пор. кулик3 • 

[кукулsІрія] (бот.) «ранник вузлува
тий, Scrop hularia nodosa L. »;- неясне; 
можливо, виникло на основі латинської 
назви рослини scrop hutaria, вторинна 
зближеної з r кукулиця І <<Наперстянка)) 
(обидві рослини належать до тієї самої 
родини ранникових; СимоновиП 196, 
428). 

кукуріку (вигук, що відтворює крю< 
півня), [какаріку, кукурі.гу (Ме)] «те.», 
[какарішнuк] «півень, який постшво 
співає», [какарікатu] «кукурікати», [ку
курuкатu] «тс. » Ж, кукурікати, (заку
курічuтисяJ «розпалитися, розсердити
ся»;- р. кукарекt) «кукуріку», кукуре
кt), бр. кукар§ку. п. kukuryku, ч. kiki
riki, kokyryt1y, слu. kikiriki, болг. м. ку
курuгу, схв. кукурек, kutшrijeku, [kuku
riku], слн. kukurй, kukurikati;- звуко
наслідувальне утворення, що має пара-
лелі також у неслов'янських мовах; пор. 
лит. kakaryku «кукуріку», лат. cucurrY
re «кукурікати», нгр. xouxoupl~вtv «те.», 
іт. cuccurucй «кукуріку», рум. cucurigu, 
фр. coquericot, нім. kikeriki «ТС. ».-Фас. 
мер ІІ 407; Slawski І І 334, ІІІ 338; 
Briickпer 244; БЕР ІІІ 108; Младенов 
261; Skok 11 228; Bern. І 640; Kofinek 
217. 

кукурічка- див. кокоричка. 
[кукурмеити] «наколки на волоссі 

у жінок» Я;- неясне. 
[кукурудзІ (бот.) «гніздівка звичай

на, Neottia nidus avis (L.) L. С. Rich. » 
Ж. [кукурt)зка] «ТС. »·Ж;- пов'язане з 
кукурудза «Zea L. »; спільність назв зу-



кукурудза 

мовлена, очевидно, деякою зовнішньою 
подібністю стебла гніздівки до стебла 
кукурудзи (ВРУ 179-180, 181).- Див. 
ще кукурудза. 

кукурудза (бот.) «рослина родини 
злакових, Zea L. », [кокорудз] «кукуру
дза» ВеЛ, [кокорудзки] «шишки шпиль
кових дерев» ВеЛ, [кокорудка] «шишка», 
[кокор!fддя] (зб.) «шишки», [кукуридзаl 
«кукурудза» ВеНЗн, [кукуридзя, ку
куриця, кукуруз] «тс. » ВеЛ, [кукури
чанкаl «суп, юшка з кукурудзяного бо
рошна» ВеЛ, lкукурудз] «шишка шпиль
кового дерева», кукурудзuяня, куку
рудзище «поле, де росла кукурудза», 
кукурудзівюlк, [кукурудзіння] «стебла 
кукурудзИ», [кукурудзка] «навиті на па
личку у вигляді качана кукурудзи спілі 
вишні (кукуруздками прикрашали гіль
це на Івана Купала)» Мо, кукурудзник 
«легкий літак», кукурудзянка «крупи з 
кукурудзи; страва з таких круп; (біла 
дрібна квасоля, що росте між кукуру
дзою]», кукур(jза, [кукурузи] «шишки 
на шпильковому дереві» ВеЛ, [кукуру
зuнє] Ж. [кукурузuсько] «стерня куку
рудзи» Ж. [кукурузник] «nоле, на я кому 
росла кукурудза; кукурудзяне бадил
ля» Мо, [кукур(jзнuще] «місце, де була 
посіяна кукурудза» Я, [кукурузн.Як] «по
ле, засіяне кукурудзою Я; кукурудзяне 
бадилля Мо», [кукуруз6вянка] «куку
рудзиння» Ж. [курудза] «кукурудза» 
Ж. [куруза] «тс. » МСБГ, кукурудзя
ний;- р. бр. кукуруза, n. kukurydza, 
[kukurudza], ч. kukufice, (kukuryca, ku
tшfyca], слц. kukurica, вл. нл. kukurica, 
болr. кукур(jз, схв. кукуруз, [кукурuца, 
кокоруз], ст. кукуруза, слн. koruza,(ku
kuruza, kukurica, kokorica];- не зовсім 
ясне; можливо, слово слов' янського по
ходження, пов'язане з коренем *kokor-, 
* kukш- «щось розчепірене» (Slawski ІІ 
336, ІІІ 337 -338) і споріднене з сшІ. ku
kurjav «кучерявий» (Bern. І 640) і болг. 
кукур Як «чемериuя » (Младенов 261 ); 
не виключено, що слово є зворотним 

запозиченням з румунської мови, в якій 
cucurйz «кукурудза» виникло на основі 
укр. [кокорудка] «шишка», [кокоруддя] 
(зб.) «шишки» (Халиолчев ИИБЕ 11, 
459-468); не цілком обгрунтованою є 
думка (Mik1. EW 146; Bez1aj ESSJ ІІ 

кукушка 

69; Lokotsch 99; Skok ІІ 228-229) про 
поход>кення від тур. kokoroz «стебло 
КукурудзИ З ЛИСТЯМ», ДЛЯ ЯКОГО не ВИ· 

ключають (Slawski ІІІ 338) південно
слов'янське походження; малоймовірні 
припущення про походження від неза
свідченого нгр. *xoxx6po~o(v) «Качан ку
курудзи» (Steffen LP 11, 131-134) або 
від вигуку kukuru при годуванні птиці 
зернами кукурудзи (Kretschmer Glotta 
13, 137).- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 435-
436; Фасмер ІІ 407; Slawski ІІІ 337-
338; Machek ESJC 306; J m. rostl. 295; 
Schuster-Sewc 717-718; БЕР ІІІ 109-
111. 

[кукурудзайка] (орн.) «шишкар, 
клест, Loxia L. »;- похідне утворення 
від [кукур(jдз] «шишка шпилькового де
рева; качан кукурудзи»;- назва зумов

лена тим, що птахи цього роду живля

ться переважно шишками шпилькових 

дерев (ПтицьІ СССР 580); як семантичну 
паралель пор. іншу назву цього maxa 
шишкар.- Див. ще кукурудза. 

(кукуручка] (бот.) «коручка болот
на, Epipactis palustris Crantz. »;- оче
видно, результат контамінації форм ко
ручка (пор. тако>К [куручка] «Коручка 
широколиста») і кукур(jдзка, похідної 
від кукурудза, що зумовлено деякою 
nодібністю до кукурудзи стебла і листя 
коручки (Нейштадт 174).- Див. ще ко· 
ручка, кукурудза. 

[кукуц] «невеликий хлібець, який 
дають дітям у день нового року; nасоч
ка (вид печива) Ж», [кукуцu] «вид GТра
ви » Ко;- запозичення з молдавської 
або румунсЬКОЇ МОВИ; рум. cocut «Ка
лачик» є похідним від сбса «тісто», по· 
в'язаного З соасе «ПеКТИ», яке ЗВОДИТЬСЯ 
до нар.-лат. сосе].'е (<лат. coquo, co
quere) «варити, пекти»; необгрунтова
ним є виведення (Sche1udko 136) від рум. 
сосйtа «мала дитина; лялька».- Vrabie 
Romanoslavica 14, 156; DLRM 160, 162; 
СДЕЛМ 188.- Див. ще декокт, пектИ. 

кукушка «невеЛикий станційний ма
невровий паровоз»;- запозичення з ро

сійської мови; р. кукушка «Те.» утворе
не від буквеного позначення серії локо
мотивів «К », зближеного з назвою зозу
лі (р. кукушка).- Пор. куку. 
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[кулага] «пісна страва у вигляді 
густого киселю з борошна»;- р. ку
лага «ЖИТНЄ тісто; каша З ЖИТНЬОГО 
борошна й солоду», [кулЯга] «ТС.», бр. 
кулага «вид каші»;- неясне; можливо, 
пов'язане з куліиt, кулеиtа (пор. як па
ралель п. Iemi~ga : lemieszka <<вид ка
ші», схв. кулиjещ: к!}іьа <<мамалига»); 
припущення про зв'язок із псл. *kuliti, 
*lшljati, укр. ю)литися (Slawski ІІІ 347) 
менш прийнятне з семантичного погля
ду; думка про походження з східних 
мов (Москаленко УІЛ 57; Matzenauer 
227) потребує конкретизації.- Фас
мер-Трубачев ІІ 408; Machek ESJёS 
246; Skok ІІ 231; Bern. І 642.- Пор. 
куліш. 

кулак «кисть руки з зігнутими паль
цями; [дрібний торговець ЖJ», [кулай] 
<<кулачисько», кулача <<кулачок», ку
лачuна <<Кулак», кулачник (заст.) <<ТОЙ, 
хто любить битися кулаками», кулаччя 
(зб.), кулачний <<у якому застосовується 
сила кулака; [шматками завбільшки 
з кулак]», [кулак;увrіти] <<бити кулака
МИ», [кулачити], кулачкувати <<те.» Ж, 
навкулачки;- р. кулак «кулак (руки); 
[великий молот]; куркуль», бр. кулак 
«кулак (руки); куркуль», др. кулака 
«кулак (руки)», п. kulak «те.; куркуль 
(з рос.)», ч. слц. kulak <<куркуль» (з 
рос.), болг. кулак,, м. кулак, схв. ку
лак, слн. kulak <<Те.» (з рос.);- очевидно, 
пов'язане з кулитися; припущення про 
походження від тюрк. *qulaq, пов'Яза
ного з qol «рука» (Дзендзелівський 
RKJ LTN 15, 135-137; Фасмер ІІ 408; 
Преобр. І 409), мало обгрунтоване; не
переконливі також пов' язання з ест. 
kulak <<удар кулаком» (Bern. І 641; 
Mikl. EW 146), з уг. kulyak «кулак 
(руки)», kulak <<те.» (Briickner 281; Za
r~ba JP 31, 122), а також з куль, кутати 
(ёоболевский РФВ 70, 92-93) або з лит. 
kuJti «МОЛОТИТИ», ЛТС. kult «ТС. » (!\1\.atze
nauer LF 9, 36); Значення «куркуль» 
розвинулося, очевидно, з первісного пе
реносного вживання слова; виведення р. 

кулак «куркуль» від укр. курІС!}ль (Ma
chek ESJё 306) непереконливе.- ІУМ 
Лексика 35; 9ССЯ13, 96; Шанский 9СРЯ 
ІІ 8, 436; Шипова 204; Slawski ІІІ 356-
357; Севортян ЛС V 27-28. 
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кулйк 

[кулач] <<стара міра довжини, від
стань між кінцями середніх пальців 
розіп'ятих рук»;- запозичення з ту
рецької мови; тур. kula9 «відстань між 
кінцями пальців витягнутих рук; міра 
довжини, що дорівнює 1,895 М», ма
буть, пов'язане з дтюрк. qulac «міра 
довжини в розмірах рук; сажень». 

[кулішник] <<Найнята людина, яка 
перестріває селян із зерном, щоб спря
мувати їх до купця» Я;- похідне утво
рення від [кулак,] <<дрібний торговець» 
(пор. р. [к,улак] «звідник у хлібній тор
гівлі (на базарі, пристані)», що, мабуть, 
виникло на основі переносного вживання 
слова кулак «кисть руки».- Див. ще 
кулак. 

[кулеба] <<густий переварений ку
ліш»;- очевидно, результат афективної 
видазміни назви куліиt (кулеиtа) (див.). 

кулеб'Яка «довгий великий пиріг з 
кислого тіста з м'ясом, рибою, кашею 
тощо»;- бр. кулябЯка, п. kulebiak, ku
lebiaka;- очевидно, запозичення з ро
сійської мови; р. кулебЯка певної ети
мології не має; можливо, давніше *коло
б яка, похідне від [к6лоб] «невеликий 
круглий хліб» (пор. р. [колебЯтка] <<ОС
танній хліб з діжі», [колабуха, кулабух] 
«невеликий хлібець із залишків тіста»); 
пов'язання з н. K6hlgeback «пиріг з 
капустою» (Горяев Доn. І 23), з фін. 
kala <<риба» (Mikl. EW 146), з п. kuli
mt~dY (анат.) «яєчка» (Соболевский РФВ 
70, 93), з р. [кулебЯчитьl <<згинати, на
давати форми руками» (Slawski ІІІ 346), 
з тат. qйlaq-bйkkan «зігнуте вухо» 
(точніше, колак, беккJn «вухо-пиріжок») 
(Jakobson ІІ 632) необгрунтовані.
Шанский 9СРЯ ІІ 8, 437; Фасмер ІІ 
409; Slawski ІІІ 346.- Пор. колобок. 

[кулйбка] «Вид печеного хліба», [ку
лuдка] <<буханець хліба», [кулібка] <<су
хар» Ж;- р. [кулuга] <<круглий пшенич
ний хліб», [кулUжка] «корж, перепічка», 
бр. [куліда] «буханець», [кулИка] <<Не
великий буханець'»;- неясне; можливо, 
перебуває у віддаленому зв'язку з куле-
6' Яка; припускається (Козлова 13) по
ходження від гіпотетичного псл. *kuІ
«місити, бити (тісто)». 

кулйк1 (орн.). «представник ряду ку
ликів, Limicolae; [середній кроншнеn 



кулИк 

(належний до ряду куликів), Numenius 
phaeopus L.; травник (ряд куликів), 
Tringa totanus L. Ж; вальдшнеп, Sco!o
pax rusticola L. Ник]», [кулик6вець] 
«травншо> Ж. [куличок] «чорнозобик, 
Calidris alpina L.; перевізник, Tringa 
hypoleucos» Шарл;- р. кулИк «пред
ставник ряду куликів; [кроншнеп]», бр. 
кулік «те.», п. kulik «кроншнеп», ч. ku
lfk <<галстучник, Charadrius hiaticula; 
ст. кроншнеп», слu. kulik «галстучник», 
вл. kulik, нл. [kulik] <<Те.», ех в. [kulik] 
<<лежень; кроншнеп»;- псл. kulikь, оче
видно, похідне утворення від псл. kul
( < іє. *kaul-) «кістка, нога»; назва зу
мовлена великим розміром ніг кулика;
споріднене з лит. kaulas «кістка; нога», 
лтс. kauls «те.; стебло», прус. kaulan 
«нога», дінд. kulya- <<кістка», гр. хаuЛ6<; 
«стебло; стрижень; держак», лат. caulis 
<<стебло; стовбур», ірл. cuaille «паля»; 
менш переконливе пов'язання з лит. 
kuolinga «кулик», лтс. kulainis «те.», 
дінд. ku!Ika «якийсь птах» і пояснення 
слова як звуконаслідувального за по
ходженням (Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 438; 
Фасмер ІІ 410; Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 253-254; Slawski ІІІ 351-352; 
Brikkner 281; Holub-~yer 272; Ho
lub-Kop. 193; Schuster-Sewc 721-722; 
Bern. І 642; Buga RR І 447, ІІ 354-
355; Trautmann 138).- Мельничук Зти
мология 1966, 234-235; зсся 13, 96-
97.- Пор. культаш. 

ІкулИк2 ] <<варений коржик з греча
ного борошна», [куликИ] «галушки з 
гречаного борошна» Ж;- р. [кулИк] 
«ватрушка»;- не зовсім ясне; можливо, 
результат перенесення назви кулИк <<Не
великий болотяний птах» (пор. як пара
лель співвідношення значень укр. гуска 
«самиця гусака; вид печива»); може бути 
зближене і з шуликИ <<коржі з маком». 

[кулик:І] «слимак» Ж;- неясне; мож
ливо, пов'язане з [кукулЮх] <<ТС.» (пор.). 

[кулиюіти] «Пиячити» Ж;- р. [ку
ликать] <<Те.»;- не зовсім ясне; можли
во, пов'язане з· р. [кулИк] <<ряджений», п. 
[ kulik] <<ПОЇзд ряджених під час масни
ці (які нібито шукають кулика)» (пор. п. 
kulik (орн.) <<кулик»); заслуговує на 
увагу припущення про зв' язок з р. клЮ
кать, укр. клЮкати або про звуконаслі-

куліrа 

дувальний характер слова (Mikl. EW 
146; Bern. І 642; Преобр. І 409); менш 
прийнятне пов'язання з гр. xl>Лt~ «ку
бою> (Преобр. І 409).- Фасмер ІІ 411. 

[кулИна] <<стовп, що підпирає стелю» 
До;- неясне; можливо, результат ви
дозміни слова кол6па, що зазнало на
родно-етимологічного зближення з [ку
ля] «МИЛИЦЯ». 

[кулИнка] (бот.) «веснівка дволиста, 
Majanthemum bifolium (L.) F. М. (Con
vallaria bifolia) Mak; шоломниця списа
листа, Scutellaria hastifolia L. Я», [ку
лИця] (вид бур'яну);- р. [кулИпка] <<ди
вина волотиста, Verbascum lychnitis L. », 
[кулИппик] «Те.»;- очевидно, похідні ут
ворення від куля; назви можуть бути 
пов'язані з кулькаподібною формою 
ягід (Нейштадт 164).- Див. ще куля1 • 

[кулити] (у сполученні [к. поги nід 
себе] <<Підбирати ноги під себе») Ж, 
кулитися «зіщулюватися від холоду, 
страху тощо», [закулИти] <<зігнути» Ж. 
скулити(ся) «зіщулити(ся), зігнути
(ся)»;- п. kulic <<зіщулювати, згинати, 
звивати», kulic si~ «згортатися в клу
бок», [(каш.) skulac s~] <<згорнутися в 
клубок»;- утворення не зовсім з'ясо
ваного походження; найімовірніше, по
в'язане з п. kulawy <<кульгавий», kulec 
«кульгати», а також дінд. kora- «рухо
мий суглоб», авест. fra-kava <<той, що 
має попереду горб», які зводяться до 
іє. *keu- «кривити, згинати, звертати» 
( Фасмер ІІ 413; Младенов 261; Bern. І 
642-643; Pokorny 588); пов'язується 
також (Brikkпer 281) з п. kula, укр. куля 
<<nредмет круглої форми»; пов'язання з 
ч. chouliti se «стискатися, зіщулюватися, 
тулитися», слц. chulit' sa «те.» (Machek 
ESJC 203), де припускається експресив
не походження ch~ ( < *k- ), потребує до
даткового обгрунтування.- Пор. щу
лити. 

[куліrа] (орн.) <<nтах роду улітів, ко
ловодників, Fringa» ВеЛ;- р. [кулuга] 
«вид вальдшнепа. або бекаса»;- оче
видно, запозичення з польської мови; п. 
[kuliga] «кроншнеп, Numenius», [kulig] 
«те.», мабуть, пов'язане з kulik, укр. 
кулИк.- Фасмер ІІ 410; Slawski ІІІ 
351-352; Briickner 281.- Див. ще ку
лИк1. 
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кулінар «кухар», кулінарія, кулі
парка;- р. кулипар, бр. кулінар, п. 
lшHnarny «кулінарний», ч. kulinarni, 
слц. kulinarny, вл. kulinariski, болг. 
кулuшіреп, м. кулинареки «тс. », схв. 
кулйпіір «кулінар», слн. kulinaricen <<ку
пінарний»;- запозичення з латинської 
мови; лат. culrnarius <<кухонний» є по
хідним від culrna <<кухня; їжа; стіл», 
поn'язаного з coquo <<варю», спорідне
ним з дінд. pacati <тече», алб. pjek 
<<Пекти», псл. *pekti, укр. neкmu.
CIC 376; Шанский ЗСРЯ Il 8, 438; 
Kopaliilski 541; Holub-Lyer 272; 
РЧДБЕ 382; Dauzat 224; Walde-Hofm. І 
270-271; Ernout-Meillet 141, 155.
Див. ще пектИ.- Пор. декокт. 

куліса «частина декораnії по боках 
сцени, лаштунки; смуги високостеблих 
рослин, що оберігають грунт від ви
мерзання і засихання; рухома деталь 
механізму, яка перетворює рух», заку
лісний;- р. кулuса, бр. куліса, п. kulisa 
«куліса, лаштунки; фальц, паз; напів
офіційна біржа», ч. kulisa <<куліса, 
лаштунки; вузька смужка лісу; деталь 
металообробного верстата», слu. вл. ku
lisa «куліса; лаштунки», болг. м. кулu
са «те.», схв. куліtса <<тс.; збори бір
жових посередників і спекулянтів на 
паризькій біржі», слн. kulisa «куліса, 
лаштунки»;- запозичення з французь

кої мови; фр. coulisse ( < ст. coleїs, cou
leїs) «виїмка, паз; рубець; лаштунки» 
пов'язане з couler «текти; лити; проuі
джувати», що походить від лат. cбlare 
<mроціджувати, очищати», пов'язаного з 
colum «цідилко, решето», словом не
з'ясованого походження.- СІС 376; 
Шанский ЗСРЯ 11 8, 438-439; Фас
мер ІІ 411; Slawski ІІ1352; Holub-Lyer 
272; НоІнЬ-Кор. 193; БЕР ІІІ 120; 
Младенов 261; Юеіn 361; Dauzat 212; 
Walde-Hofm. І 248-249; Ernout-Meil-
1et 134.- Пор. кулон, кулуари. 

куліш «густий суп (звичайно з пшо
на)», [кулеша] «страва з кукурудзяного 
борошна», [колеtиа] <<мамалига» ВеЗн, 
ІколеиtеІщк] <<Казанок, у якому варять 
мамапигу» ВеЗн, [кулешіппик] «горщик, 
у якому варять куліш», [кулешір] <<Па
личка для розмішування мамалиги», [ку
лішtірпик] «велика посудина, в якій ва-
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рять куліш»;- р. [кулuш, кулеиt] <<ку
ліш», бр. кулеш <<тс. », п. [kulesz, ku
lesza] <<каша з кукурудзяного або жит
нього борошна», слц. [kul'asa] <<Каша; 
мамалига», вл. kulsica <<густа страва з 
борошна», болг. [куляша] <<ВИд каші з 
сезаму >), ех в. кулиjеш «мамалига»;- не 
зовсім ясне; можливо, праслов'янське 
утворення з суфіксом -еsь від кореня 
*kul-, наявного в кулага <<густа страва з 
борошна»; зіставляється також з кt)
литuся «зіщулюватися», п. kulic <<зjщу
люватю (Slawski ІІІ 347; Schuster-Sewc 
724); останнім часом знаходить підтрим
ку припущення про походження з угор

ської мови (пор. уг. koles «просо», 
споріднене з мане. kwolas «борошно», 
[kolas] <<борошно з м'яса або риби»); 
виведення від рідковживаного рум. cu
le~a (culea~a), молд. [кулЯшз] (Scheludko 
136; Vincenz 13; Vrabie Romanoslavica 
14, 156) позбавлене підстав.- Моска
ленко УІЛ 47; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
437; Фасмер-Трубачев ІІ 410; Балед
кий St. sl. 9/1-4, 338; Machek ESJCS 
246; БЕР ІІІ 124; Skok ІІ 231; Kniezsa 
l/1, 293; Трубачев Slavia 29, 9; Bern. І 
642; MNTESz ІІ 606.- Пор. кулага. 

[кулка] <<коса (волосся)»;- можли
во, пов'язане з п. k6lko <<спосіб заплі
тання кіс» (пор. у словосполученні 
warkocz ulozony w k6lko (букв.) <<коса, 
укладена в кружок»). 

[кулко] «вічка в черевику Ме; залізне 
І<ільuе Па»;- запозичення з польської 
мови; п. kбlko <<коліщатко; кружок» є 
зменшеною формою від kolo <щоло, 
круг; колесо», що відповідає укр. к6ло1 

(див.). 
кулон <<жіноча прикраса на лан-

цюжку»;- р. бр. кул6п, ч. coulant 
<<тс. »;- недавне запозичення з фран
цузької мови; фр. coulant <<коштовний 
камінь на ланuюжку, намисті; (букв.) 
текучий, опадаючий» є субстантивова
ною формою дієприкметника від дієслова 
couler <<текти, литися; осипатися, опа
дати», до якого зводяться також слова 

к,уліса, кулуари.- Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 439; Арапава РЯШ 1978/2, 92-
93.- Див. ще куліса.- Пор. кулуари. 

кулуари «приміщення, переважно у 
будинку парламенту, для відпочинку, 
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обміну думками тощо»;- р. бр. кулу
арьt, п. lшluaгy, ч. слц. kuloaг, болг. м. 
кулоари, схв. к.улдар, слн. kulоаг;
запозичення з французької мови; фр. 
couloiг «кулуари; коридор; цідилко, си
то» пов'язане з couleг «текти; лити, ці
дити», що походить від лат. соІаге «про
uіджувати, прочищати».- СІС 376; 
Шанский 9СРЯ ІІ 8, 440; KopalifJski 
542; Ho!ub-Lyeг 272; Dauzat 212; Bloch 
193.- Див. ще куліса.- Пор. кулон. 

кулюби - див. колЮби. 
[кулючИна] (бот.) «люцерна, Medi

cago L. »Ме;- результат видазміни фор
ми конюшИна «те.», зближеної з при
кметником колЮчий (стерня скошеної 
конюшини дуже колюча).- Див. ще 
колоти, конюшИна. 

куля1 «Геометричне тіло, утворене 
обертанням кола; предмет, що має таку 
форму; евиниевий снаряд; передня ча
стина бойового патрона; бомба; [гар
матне ядро Б і]», lкулеиlІіик] <<сумка для 
куль у запорізьких козаків» Я, [ку
лешниця] «nатрон; кишеня для куль>> 
Ж, [кулинка] <<м'яч» МСБГ, [кулtІшни
ця] <<ящик для куль» Пі, [кулииlІіuця] 
<mатронташ», кулька «зменш. від куля; 
[масивний глиняний кружок з дірою 
посередині, що розпеченим кидається 
у воду для нагрівання; вид клейма для 
овець у вигляді круглого отвору; ді
рочка для застібання у вилагах жіночої 
сорочки; сорт слив (тер ноелив) Ме]», 
[кулиставий] <<кулястий» Ж, [кулu
стий] <<те.» Ж, кулЯстий;- р. [куля] 
<<куля, nередня частина патрона», бр. 

куля <<те.; кулястий предмет», п. 
1шІа <<те.», ч. kule <<те.; бубна; погана 
оцінка», слц. [kul'a) «куля», вл. kul'a 
«куля; гуля; брила; ядро», нл. ku!a 
<<куля; м'яч; гуля; кістковий наріст»;
запозичене через польське посередни

цтво з середньонімецької мови; сн. kule 
( < свн. kugele) «куля» (нвн. Kugel 
пс. ») споріднене із шв. kula «куля;>, 
лит. guga «горбовина», укр. гyля.
Richhaгdt 71; Шелудько 35; Фасмер ІІ 
413; Преобр. І 411; Slawski ІІІ 339-
340; Bri.ickneг 281; Machek ESJC 285; 
Юuge,-Mitzka 410.- Див. ще rуля. 

[куля 2 ] «милиця», [кулЯга] «те.; де
рев'яний протез, що замінює ногу 

кулЯ< 

ВеЛ», [куль] «милиця або конусоnодіб
ний оцупок у дитячій грі»;- запози· 
чення з польської мови; п. lшla «ми· 
лиця, костур», як і слц. [kul'a] <<дрючо~ 
з гаком для набирапня води з криниці», 
нл. kula щіпок; знаряддя для тіпанш 
льону; паличка, яку передають від хатr 

до хати, скликаючи на збори», походип 

від свн. kiule (> нвн. Keule) «дрючок, 
ломака; стегно» або від сн. kule пс. », 
споріднених із свн. kugel(e) (> нвн 
Kugel) «куля», снн. kogeJ <<те.»; припу· 
щення про праслов'янське походженш 
слова і його зв'язок із псл. *kuJ- <<кіст· 
ка» (Мельничук 9тимолоrия 1966, 234-
235) потребує додаткової аргумента· 
дії.- Slawski ІІІ 340-341; Bгiickner 
281; Юuge-Mitzka 366; FгaenkeJ 175.
Див. ще куля1 . 

[куля3] <<Нижня частина ярма, ще 
проходить під шиєю вола»;- п. [kula] 
«крива палиця; гачок на кінці ланцюга 
в ярмі», нл. [kula] «кий»;- очевидно, 
етимологічно тотожне з [куля2 ] <<милиця>; 
(див.). 

[куля 4] <mаростою> ВеЗа;- очевид· 
но, запозичення з польської мови; п. 
[kula] <<Паросток» походить, як гада
ють (SW ІІ 624), від нім. Keule «дубець, 
булава; гак клюшки (хокейної); кри
жі, кострець (у туші)», спорідненого з 
сн. kule «дрючок, ломака».- Див. ще 
куля2 • 

[кулЯбка] <<Незграбна, неотесана лю
дина» Я;- р. [кулЯбьtй] «кульгавий, 
кривоногий; косолапий»;- очевидно, 
пов'язане з р. [кулЯвка] <<Людина, що 
не володіє руками або ногами», бр. 
[кулЯвьt] <<кульгавий, кривий, клишо
ногий», п. kulawy <<Кульгавий», які пе
ребувають у зв'язку з укр. кульгати 
(див.). 

[кулЯвка] (бот.) <<тернослива, Pгu
nus insititia L.» ВеНЗн;- похідне утво
рення від куля; назва зумовлена тим, 
що nлоди терносливи мають кулясту 

форму (Флора України VI 288); пор. 
іншу назву терносливи [кулька].- Див. 
ще куля1 . 

[кулЯс] <<залізний гачок з дерев' я
ною рукояткою для виймання гарячого 

посуду після обпалювання в горні»;
п. kulas <<кульгавий, кривий; [ціпок із 
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зігнутим кінuем]»;- очевидно, похідне 
утворення від [куля] «милиuя, костур»; 
не виключена можливість запозичення з 
польської мови.- Slawski ІІІ 343; 
Briickner 281.- Див. ще куля2• 

кулЯстра, кувастра, куластра, ку
лейстра- див. коластра. 

куль «обмолочений сніп жита або 
nшениuі, що використовується для по
крівлі; [в'язка комишу; вид джгута, 
скрученоГо з свитки (у дитячій грі); се
редня частина невода Л]», кулик 
«(зменш. від куль); невеликий мішечок», 
[кулік] «те.» Л, [куликИ] «салом' яні 
снопи для покрівлі» Я, [юjльма] <<се
редня частина невода» Л, [кульчій] <<той, 
хто готує кулі для солом'яної покрівлі» 
Я, [куликом] «у вигляді куля» Я;- р. 
куль «в'язка соломи; мішок з рогіжки; 
міра сипких тіл», бр. куль «в' яз ка соло
ми; середня частина невода, матня», 

п. [kul] «те.» (з, укр. і бр.);- псл. (ех.) 
[kuljь] 3 іє. *keu- «кривити, згинати, 
робити оnуклим»;- очевидно, спор ідне
не з дісл. kyll «мішок, торбина», гол. 
kui! <<матня невода», нвн. [Kaule] «в'язка 
льону»; виводиться також, як запози

чення, від лит. kulys «В'язка, сніп дов
гої СОЛОМИ», ЛТС. kulis «ТС. » (Лаучюте 
14-15); припущення про походження 
з польської мови (КЗСРЯ 226) сумнівне; 
спроба розглядати як запозичення 3 ла
тинської мови (лат. cu!leus <<шкіряний 
мішок, бурдюк», Фасмер ГСЗ 104; Bern. 
І 642; Walde-Hofm. І 303; Vendryes 
BSL 41, l 36) непереконлива з огляду 
на географічне поширення.- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 440; Фасмер-Трубачев ІІ 
412; Sla\vski ІІІ 339. 

кульбаба (бот.) «рослина родини 
складноuвітих, Taraxacum officina le 
Wigg. » СУМ, . Б і, [баба-куль ВеНЗн, 
щ}льба-баба Ме, щjльбdбка ВеНЗн, Бі, 
кульбабок ВеНЗн, кульбіtвка ВеНЗн, 
кульбака Mak, кульбаха Mak, скульба 
Ж] «те.», [кульбавочка] <<нечуйвітер аль
пійський, Hieracium alpinum L. », [куль
банка] «те.»;- р. кульбаба мюбочки, 
Leoпtodon L.; І кульбаба]», [куйбаба, 
куйбабка], п. [kulbaba] <<тс. »(з укр.);
очевидно, вторинне утворення на основі 
початкового *кульбава з псл. *[kulьbava 
(kvetьka)] «схильна до загинання (ок-
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руглості) (квітка)» (пор. укр. [кульба
стий] <<горбатий, загнутий»), де *kulь
bava - жін. р. прикметника *kulьbav'Ь, 
похідного від kuliti «гнути» (укр. lщІли
ти]); назва зумовлена тим, що обірване 
стебло кульбаби, коли діти беруть його 
в рот (примовляючи при цьому «куль
баба, розвернися» і под.), розривається 
в кінці на три або чотири поздовжні ча
стини, які при цьому закручуються (за
гинаються) назовні; пов'язання з баба 
(Меркулова 102) малоймовірне; іноді 
етимологи обмежуються ствердженням 
неясності слова (Фасмер ІІ 412).- Див. 
ще кулити.- Пор. кульбака. 

кульбака <<сідло; [примітивне сідло 
ЖJ », [кульбачка] «сіделко в кінській 
упряжі» Я, [кульбачпик] <<сідляр», [куль
бастий] <<горбатий, загнутий», кульбач
пий <<сідельний », кульбачити «сідлати», 
[кt)льбитиси] <<корчитися, щулитися» 
МСБГ, [пощjльбити] «покоробити, скор
чити, ска рлючитю> ЛексПол;- р. [куль
бака] «козаче сідло», [кульвака] <<тс. », 
бр. кульбака «костур; [сідло; частина 
ярма]», кульба <<костур», п. kulbaka «сід
ло з високою лукою», [kulbak, kulpak, 
kulpok, kulpak] «ручиця», [kulpoki] (мн.) 
«коромисло», слц. [kul'baka] «товстий 
кий, ломака»;- псл. *kulьba «згинання; 
щось зігнуте», похідне від kuliti <<гну
ти, згинати, кривити» ( < *kou-1-/keu-1-); 

· словотвір слова кульбака, похідного від 
*kulьba, не зовсім ясний, так само, як і 
його поширення в слов' янських мовах 
(можливо, первісно це був вузький ді
алектизм); менш переконливе пов'язання 
з непевним тур. kaltak <<сідло» (Фас
мер li 412; Bern. І 641), а також від
акремлювання слів із значенням <<сідло» 
від слів із значенням <<кривий кий (па
лиця), ярмо» (Slawski ІІІ 344-345).
Див. ще кулити.- Пор. кульбаба. 

[кульб€шнік] «бад11лля картоплі, 
картоплиння» Л;- очевидно, результат 
видазміни форми [бульбечпік] <<бадилля 
картоплі», похідної від [бульба] <<кар
топлЯ>> (пор. р. [гу.мага] < бумага).
Див. ще бульба1 • 

кульгати, [куліти] «кульгати», [ку
лЯти] «те.» Ж, [кулій] <<кульга» Ж, 
[кулЯр] <<те.» Ж, кульга, кульгавий, 



кульдобахи 

[кульгастий] «кульгавий» Я, [кульгач] 
«Те.» Я;- р. [кульгdть], бр. кульгаць, 
п. [kulhac] (очевидно, з укр. і ч. ), ч. 
kulhati, слц. kul'hat', ели. [kuljhati] 
«підрізувати волосся»;- псл. *kulьga
ti, утворене за допомогою експресивного 
суфікса -ga- від kuljati (укр. [кулЯти]), 
nов'язаного з kuliti «Згинати» чи з kulь 
«сніп, мішок» ( < *«щось зігнуте»), або 
з гр. хuЛЛ6\; «скручений, спотворений»; 
первісно мало значення <<бути кри
вим, _зігнутим»; менш обгрунтоване 
припущення (Фасмер ІІ 412) про зву
конаслідувальне поход)Кення слова або 
про зв' язок з і є. *kaul- <<кістка» (Мель
ничук Зтимология 1966, 234-235).
Петлева Зтимология 1972, 91; Курки на 
Зтимология 1971, 60-61; Slawski ІІІ 
348-349; Briickner 281; Machek ESJC 
306; ЗССЯ ІЗ, 98-99.- Див. ще куль. 

[кульдобахи] «кінці кісток проти 
вушного отвору» Я;- очевидно, спорід
нене з р. культЯ <<рука або нога без 
пальців; залишок відрізаної руки або 
НОГИ», ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. *ku\- ( < іє. 
*kaul-) <<кістка»; словотворча будова 
слова не цілком ясна; очевидно, це 

збільшувально-згрубіла форма, анало
гічна до ,_.остомдха від кість (кості). 

(кульмИч] «товстий )КИрний хвіст у 
овець, курдюк», [кульмичувdтий] «З ве
ликим курдюком» (про овець);- семан
тично змінене запозичення з молдав
ської мови; молд. кулмuш (рум. culmf~) 
<<верх, вершина; )Кердка » є похідним від 
щjлме (cйlme) «те.», яке продов)Кує лат. 
culmen «верх, вершина».- Scheludko 
137; СДЕЛМ 216; DLRM 204.- Див. ще 
кульмінація. 

кульмінація <<момент найвищого під
несення, розвитку», кульмінаційний, 
кульмінувати;- р. кульмипация, бр. 
кульміпацьtя, п. kulminacja, ч. kulmina
ce, слц. · kulminacia, вл. kulminacija, 
м. схв. кулмuпациjа, ели. kulmіш'ісіjа;
запозичення з німецької або французь
кої мови; нім. Kulminatiбn, фр. culmi
nation походять від елат. culminatio, 
утвореного (спочатку як астрономіч
ний термін) з лат. culmeп <<вершина, 
зеніТ», спорідненого з дангл. holm <<горб, 
пагорбою>, дісл. holmr «острів».- СІС 
376; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 440; Kopalif.s-

культаш 

ki 541; Slawski ІІІ 353; Holub-Kop. 
272; БЕР ІІІ 120; Walde-Hofm. 
249-250; Ernout-Meillet 132. 

кульок;- очевидно, запозичення з 
російської мови; р. кулёк є зменшеним 
похідним від куль, якому відповідає 
укр. куль (див.). 

[кульбн] (ори.) <<кроншнеп, Nume
nius; травник, Fringa totanus L. » Ж. 
[кулій6п] <<кулик» Мо;- очевидно, за
позичення з польської мови; п. kulon 
<<великий кроншнеп, Numenius arquata 
(L. ); ле)Кень (авдотка), Oedicnemus L. » 
виникло, мабуть, з попереднього kuJan 
і має спільний корінь з п. kulik, укр. 
кулИк; виведення від фр. coulon «Голуб» 
(Briickner 281; SW ІІ 628) cyмнiвнe.
Slawski ІІІ 358.- Див. ще кулИк1 . 

[кульондра] (бот.) «)Кабриця одноріч
на, Sese!i annuum L. (Seseli coloratum 
Ehrh.)», [к. дика] «те.»;- результат пе
ренесення фонетично видозміненої назви 
колЯпдра <<коріандр посівний, Corian
drum sativum L. », зумовленого зов
нішньою подібністю )Кабриці і коляндри 
(обидві нале)Кать до родини зонтич
них, Федченко-Флеров 680-681, 694-
695).- Див. ще коріандр. 

[кульnак] <<ручиця (частина воза)» 
Ж;- п. [kulpak] «те.» (з укр.?);- не 
зовсім ясне; МО)Кливо, є результатом 
видазміни форми клюпdк <<Те.»; не ви
ключена тако)К первинність слова, у та
кому випадку пов'язаного з кульбака. 

культ <<ПОКЛОНіННЯ»;- р. бр. культ, 
п. ч. слц. вл. kult, болг. м. култ, схв. 
култ, ели. kйlt;- через німецьке або 
французьке посередництво (нім. Kult, 
фр. culte) запозичено з латинської мови; 
лат. cultus <<Обробка; догляд; шануван
ня, поклоніння» пов'язане з дієсловом 
colo <<Обробляю; турбуюся; прикрашаю; 
шаную, визнаю», спорідненим з гр. 
nшA.ЄofLaL <<рухаюсь навколо якогось 
місця», псл. kolo «колесо», укр. к6ло.
СІС 376; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 440; 
KopaliiJski 542; Slawski ІІІ 355; Holub
Lyer 272; БЕР ІІІ 121; Walde-Hofm. І 
246; Ernout-Meillet 133.- Див. ще к6-
ло1.- Пор. культивувати, культура. 

[культаш] «безнога людина» Я;
р. [култь'tш] «кульгава людина», куль
тЯ <<рука або ноrа без пальців; за-
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'культивувати 

лишок відрізаної руки або ноги»;
псл. *[kult- ];- пов' язується з укр. 
~~,ульгати (Фасмер ІІ 413); може бути 
спорідненим з лит. kaulas «кістка, но
га», дінд. kulya- <<кістка», гр. xauA.6\; 
«стебло, стрижень» (Мельничук Зтимо
логия 1966, 234-235).- зсся 13, 98. 

культивуна ти «плекати, розвивати», 
культивація «обробіток грунту»;- р. 
культивйровать, бр. ~~,ультьtваваць, п. 
kultywowac, ч. kultivovati, слц. kulti
vovat', вл. kultiwowac, болг. култивu
рам, м. ~~,ултивuра, схв. култuвисати, 
слн. kultivirati;- запозичення з фран
цузької мови; фр. cultiver «культиву
вати, обробляти» походить від елат. 
cul tivare «Те.», пов' яз а ного з лат. cultus 
<<Обробіток», colo «обробляю, розводжу; 

прикрашаю>>.- СІС 376; Шанский ЗСРЯ 
ІІ 8, 441; Slawski ІІІ 356; Kopalinski 
542; Holub-Lyer 272; Dauzat 224.
Див. ще культ.- Пор. культура. 

культура, ~~,ультурІ-lИ/1, <<nрихильник 
культурництва; культпрацівник у бу
динку відпочинку, санаторії та ін.», 
культурництво, бежультур'я;- р. бр. 
культура, п. ч. вл. нл. kultura, слц. слн. 
kultura, болг. м. схв. култура;- запо
зичення з німецької мови; нім. Kultur 
походить від лат. cultura <<обробіток, 
догляд; землеробство; виховання, осві
та, розвиток; поклоніння, шанування», 
пов'язаного з colo «турбуюсь; шаную; 
поважаю; обробляю, вирощую».
СІС 377; Шанский 9СРЯ ІІ 8, 441; Со
рокин 94-95; Slawski ІІІ 355; Holub
Lyer 272; Будагов Ист. слов 108-131; 
Ernout-Meillet 132; Walde-Hofm. І 
245-247.- Див. ще культ. 

[кульчик] «сережка», [~~,ульtщІІ,и] «се
режки; дірочки у жіночих туфлях, че
ревиках» Мо;- запозичення з поль
ської мови; п. [kulczyk] <<сережка», оче
видно, виникло в результаті зближення 
kolczyk <<те.» (пор. ч. ст. kolcek <<те.») з 
kulka «кулька», зменш. -від kula <<куля» 
(сережки іноді мають форму кульок); 
п. kolczyk початкова було зменшеною 
формою відп. ст. kolce <<кружок, кільце» 
(пор. др. ІІ,ольца <<сережки», мн. від 
кольце <<кружок, перстень»).- Richhardt 
71; Slawski ІІ 347; Bruckner 247.- Див. 
ще коло\ куля1 • 
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куман 

кульша «стегно; [кут стогу сіна або 
воза з сіном]», [~~,ульшастий] «кульшо
вий» Я;- р. [~~,ульша] «стегновий мас
лак», бр. ~~,ульша «стегно; кут воза сіна, 
соломи», п. kulsza <<сіднична кістІ<а»;
очевидно, запозичене через польське або 
білоруське посередниитво з литовської 
мови; лит. kulse «стегно» споріднене з 
лтс. kulпa <ш' ята», прус. culczi «стегно», 
лат. calx <ш'ята», болг. ~~,ілка «стегно» 
(іє. *kul-к- <<стегно»); меншобгрунтоване 
припущення (Мельничук Зтимология 
1966, 234-235) про власне слов'янське 
походження слова.- Фасмер ІІ 413; 
Slawski ІІІ 355; Briickner 281; Непокуп
ний Мовозн. 1968/6, 34; Лаучюте 15-
16; Топоров ІІІ 276-277, IV 256-261; 
Bern. І 660; Mikl. EW 147; Зндзелин 
СБ9 34; Trautmann 145; Fraenkel 308. 

кум, 11,ума, [кумання] <<вступ у кумів
ство; дружба, близькі стосунки», ку
мася (зменш.), [~~,умаха] «кума» Я, ку
мець (зменш.), 1\,умівство, [ІІ,умств6] <<Ку
МіВСТВО, духовна рідня» Г, Ж, 11,умця 
(зменш.), 11,умцьо (зменш.), ~~,уматися, 
[~~,умИти] «бути кумом» Ж, [~~,умовdтu] 
<<хрестити» Бі, ~~,умувати, [перекума
тися] <<розірвати кумівські стосунки», 
розкуматися «те.»;- р. бр. ·болг. м. 
кум, др. кумо, п. слu. (діал.) kum, схв. 
~~,gм, ели. kum;- псл. kum'Ь, похідне від 
kuma, що є скороченням слова, яке 
походить з народної (балканської) ла
тині; нар.-лат. (балкан.) [c6mmater] 
<<хресна мати» утворене за допомогою 

префікса (прийменника) com(-) <<З(-)» 
від іменника mater, спорідненого з псл. 
mati, укр. мати; менш обгрунтоване 
виведення від скороченого *kьmotrь 
<<кум» (Брандт РФВ 22, 246; Младенов 
261; Bern. І 62), тур. kuma «коханка; 
молода дружина; наложниця; рабиня, 

служниця» (МелиорансІшй ИОРЯС 10, 
4, 121; Briickner 281).- Шанский ЗСРЯ 
ІІ 8, 442; Фасмер ІІІ 414; Slawski ІІІ 
358-359; Skok ІІ 231-232; Bezlaj 
ESSJ ІІ 109; Десниuкая Сл. язь1козн. 
1983, 92-93; Manczak Sl. revija 23/1, 
59-66.- Див. ще коаліція, мати1 . 

кумак- див. кум-кум. 
[куман] <<керамічна фігурна посу

дина для напоїв, що використовується 
тепер як прикраса», 11,умапець <<те.», 



куманИ ка 

кунгап «високий глек з носиком»;- р. 
[кумган, куnгап, к,ургап];- запозичен
ня з тюркських мов (пор. крим.-тат. чаг. 
kumyan «кухоль», кар. кумгааn «гле
чик, умивальник»); пов'язання варіан
та р. [курган] з ч. krhanice «горщик для 
вершків», схв. крга «черпак» (Briickner 
KZ 48, 207) необгрунтоване, як і збли
ження з гр. xuЛixvYJ «келих» (Matzenau
er LF 9, 37).- Фасмер ІІ 415; Шипова 
207; Трубачев Рем. терминол. 302; Рад
лов ІІ 1049. 

кумапИка (бот.) «ожина несшська 
(ведмежина), R.ubus nessensis W. Hall.»; 
-очевидно, запозичення з російської 
мови; р. кумапйка «те.» походить, ма

буть, від давнішого [комопИка] «ожина», 
пов'язаного з [к6.м6нь] «кінь» (укр. кo
kt6nь), отже, означає буквально «кінська 
ягода».- Див. ще комана. 

кумач <<бавовняна тканина яскраво
червоного кольору»;- р. бр. кумач, 
п. kumacz <<те.», болг. [кумdш] <<шовко
ва тканина», схв. ку маш <<те.»;- запо
зичення з тюркських мов; тат. кумач 

(комач) <<тканина», крим.-тат. кумаш, 
тур. kuma~ походять від ар. qumas 
<<Те.».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 443; Фас
мер li 415; Преобр. І 411-412; Шипова 
206-207; Коткава РР 1975/5, 117-121; 
Дмитриев 539; Радлов ІІ 1048; Будагов 
ІІ 64; Mikl. EW 147; ТЕ! І 336. 

[кумашня] «обід для кумів; помпи
ки»;- результат видазміни форми [ко
машня] «ТС. », зближеНОЇ З ОСНОВОЮ 
кум.- Дзендзелівський St. sl. 11, 284.
Див. ще комашня. 

[кумбук] «смерека з обрубаним 
вершком, що не росте вгору, а розгалу

жується вшир; криве, непридатне до 

вжитку дерево», [кумбуч] «Криве, не
придатне до вжитку дерево»;- неясне. 

[кумгер] «вид рибальської сітки» 
ВеУг;~ неясне; можливо, пов'язане з 
[купдера] <<Один із стовпів, на яких 
встановлюється великий морський не
від». 

кумедія, · кумедіант- див. 
дія. 

ко ме-

кумекати «розуміти, тямити»;- бр. 
кумекаць <<те.»;- запозичення з росій
ської мови; р. кумекать <<те.; [базікати]», 
очевидно, утворене за допомогою пре-

кумИс 

фікса ку- від [мекать] «думати, мірку
вати», пов'язуваного з метить (укр. 
мітити); може бути пов'язане і з кмі
тИти <<розуміти» (з псл. kьm- < 
*kum-, skum-); зістав.1яється також 
(Fraenkel 428-429) з лтс. meklet <<шу
кати», лит. meklinti <<вимірювати, ва
жити, роздумувати», які зводяться ра
зом з російським словом до іє. *mё- <<Мі
ряти»; менш обгрунтоване пов'язання 
(Bern. ІІ 33) з гр. fLЄбofL<:xL <<маю на ува
зі», лат. meditor «міркую», ірл. midiur, 
гот. miton <<Обдумувати».- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 443; Фасмер ІІ 415, 594; 
Mikl. EW 147.- Пор. кметь. 

кумжа (іхт.) <<nромислова риба ро
дини лососевих, Salmo trutta L. »;- бр. 
кумжа;- запозичення з російської мо
ви; р. кумжа походить від саам. kuudza, 
kuudtsa <<те.» (можливо, за посередни
цтвом фін. kumsi, кар. *kumzi <<те.»).
СІС 377; Фасмер ІІ 416; Шмелев ВСЯ 5, 
191-192; Kalima 142; Itkonen 53. 

кумИр <<статуя, якій язичники по
клоняються; ідоЛ>>, кумИрня «язични
цька молитовня з кумирами»;- р. болг. 
кумИр, бр. ку.мір, др. кумира, м. ку
мир, схв. кумИр, стсл. коумирь, КС"І(· 
мирь;- остаточно не з'ясоване; най
більш nрийнятне припущення про зв'я
зок з ос. gumir «велетень; дрючок; 
ідол» або про походження через булгар
ське посередництво 3 алано-ос. gumeri, 
gumiri <<те.», очевидно, пов' язаних з 
назвою давнього народу кіммерійnів 
(пор. гр. XLfLfLЄpюL <<кіммерійці», аккад. 
Gimirri <<те.»); сумнівне виведення від 
сем. *kumra (сір. kumra «жрець») 
(Младенов 262), а також пов'язання 3 

фін. kumartaa <<кланятися» (Грот Фил. 
раз. ІІ 435).- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
443; Фасмер-Трубачев ІІ 416; Горяев 
174; Львов Зтимология 1965, 189-
193; Skok ІІ 233; Bern. І 644; Mikl. EW 
147; Абаев ИЗСОЯ І 530. 

кумИс «напій з кобилячого молока», 
кумйспик;- р. бр. к,умtіtс, др. комузо, 
кумьtза, кумуза,' п. ч. слц. kumys, болг. 
кумйс, схв. кумис, слн. kumis;- запо
зичення з тюркських (кипчацьких) мов; 
каз. 1\;ЬlМЬlЗ, тат. KblMblp, уйг. J\;blMblC, 

башк. к,ьtмьtр, дтюрк. qїmїz, qumuz, 
а також аз. туркм. гьtмьtЗ, як. кьtмьtс 
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куміга 

є похідними від тюрк. kym «розмішува
ТИ».- СІС 377; Шанский ЗСРЯ li 8, 
444; Фасмер ІІ 416; Шипова 207-208; 
Дмитриев 539; Мелиоранекий ИОРЯС 
10/4, 122; Slawski ІІІ 365; Kopaliftski 
542; Briickner 281; Holub-Lyer 273; 
Bern. І 644; Mikl. EW 147; Lokotsch 99; 
Rasanen Versuch 264; Радлов ІІ 853, 
854. 

[куміrа] «латка землі, полянка (на 
луках)» Я;- неясне. 

кум-кум (вигук, що відтворює крик 
жаби), [кум-кума] «те.» Ж. щjмкати, 
[кумак] (зоол.) «джерелянка, Bombina 
bombina L. (Bombinator igneus)», [кумик] 
Ж. щjмка, [кумкавка ВеНЗн, к(Jнька 
ЖJ «те.»;- бр. [к(Jмкаць] «кумкати», п. 
[kum-kum], ч. kun, kunk, вл. нл. kunk, 
схв. кум, слн. [kumkati, kunkati] «вида
вати nевний звук; рохкати»;- звуко
наслідувальне утворення, що має пара
лелі в інших мовах (пор. лит. kumuoti 
«кумкати»).- Slawski ІІІ 362; Machek 
ESJC 307. 

[кумлик] «Комар»;- неясне; можли
во, похідне утворення з початкова змен
шувальним суфіксом -(л)ик від неза
свідченого *кумар (пор. подібний пере
хід ко- > ку- в п. [kumar, kumor, ku
mas] «Іюма·р », м. (кумар] «те.»), що ви
никло з комар о 

[кумнат] «шурин, швагер» Ж; [кум
ната] «дружина брата» МСБГ;- запо
зичення з молдавської мови; молд. кум
нат (рум. cumnat) «ТС. » ПОХОДИТЬ від 
лат. cognatus «родич; рідний, родинний, 
близький», утвореного за допомогою 
префікса _со- «з-» від nascor <<Нара
джуюсь» (natus «народжений»).- Sche
ludko 137; Vrabie Romanoslavica 14, 
156; Mikl. EW 147; СДЕЛМ 216; Er
nout-Meil!et 270-273; Walde-Hofm. І 
597-600.- Див. ще коаліція, Напі
лія. 

[кумп] «окіст, окорок» НепокупнЬІй, 
(11:6мпа, к6мплі], ст. кумп (1598), кунп 
(1571) «те.» тж;- р. {кумпЯк], бр. кум
пЯк «те.», п. [!щр, komp, kump] «те.; 
стегно кабана»;- запозичення з ли
товської мови; лит. kuilipis «окіст; шин
ка» пов' язане з kuilipas «кривий, по гну
тий », ka ilipas «кут», спорідненими з 
лтс. kumpa «горб», kumpt «викривля-
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ТИСЯ», гр. XCXfLЛ'l) «ВИКрИВЛеННЯ, ВИГИН», 

лат. campus «поле», п. kt~pa «купа, не
велике підвищення».- НеnокупиЬІй 177, 
192; Лаучюте 16; Slawski ІІІ 354; Fraen
kel 213, 308.- Див. ще кампанія. 

кумпанія, кумпан, кумпаяство, кун
панія- див. компанія. 

[кумпина] «дрючок, на якому утри
мується журавель біля колодязя» Мо;
запозичення з молдавсько·J· мови; молд. 
щ]мпанз «журавель (криниці); вага, те
рези, важіль, коромисло; ватерпас», як 
і рум. cumpana «ТС. », ПОХОДИТЬ від болг. 
ст. ктпона «вага, терези», яке зво

диться до елат. сатраnа «безмін; дзвін», 
утвореного від назви області Campania 
«КампаніЯ».- Фасмер ІІ 421; Младе
нов 267; СДЕЛМ 216; DLRM 205; 
Walde-Hofm. І 148; Ernout-Meil!et 90. 

lкумпfтер] (бот.) «картопля, Sola
num tuberosum L. » НЗ У жДУ 26, [кум
пітера] «те.» ДзАтл І 73, [кумпітеря
нuк] «ПОЛе, З ЯКОГО ЗНЯТО картОПЛЮ» 
ДзАтл ІІ 199;- очевидно, видозмінене 
запозичення з угорської мови, зближе
не, мабуть, із фр. pomme de terre <шар
тоnля» (букв. «яблуко землі»);- уг. 
[komper] «картоплЯ», [kumpi, kolon
ter] «те.» є варіантами форми krumpli 
і зводяться до нвн. [Grundbirпe] «те.» 
(букв. «земляна груша»).- Дзендзелів
ський St. sl. VI/1-2, 124; MNTESz ІІ 
650-651.- Див. ще комперя.- Пор. 
кр6мпель. 

[кумшИти] «роздробляти, розламу
вати на дрібні частини» Ж;- очевидно, 
результат видазміни незасвідченої фор
ми *комиии1ти «те.» (пор. [скомишuтu
ся] «збитися в грудку»), пов'язаної з 
[кім] «грудка» (див.). 

куна1 «(зоол.) дрібна хижа тварина 
з цінним хутром, Martes Pinel (Mustela 
martes); стара грошова одиниця», ку
нИця «те.; наречена; (іст.) плата князеві, 
поміщикові за шлюб; волоть очерету», 
[куflЯ] «волоть очерету», [кунflя] (зб.) 
«Те.», кунИчий, [кун ій] «куничий», ку
нячий;- р. кунйца ·«куниця», [куна] 
«те.; плата князеві, поміщикові за 
шлюб; грошова одиниця», бр. кун1ца 
«куниця; [плата поміщикові за шлюб]», 
др. куна «куниця; хутро куниці; хутро 
куниці як грошова одиниця; дрібна 



куна 

монета», ~ун.ица «хутро куниці; хутро 
куниці я:к гроші в міновій торvівлі; 
грошова одиниця», n. ч. слц. вл. нл. 

kuna «куниця», болr. [куна, куница], 
м. куна «те.», схв. куна «куниця; (ст.) 
монета», слн. kйna «куниця», стсл. 
ко І(НLІ «те.»;- псл. kuna і зменш. kuni
ca;- споріднене з лит. kiaune «куниця», 
kiauneш1 «куняча шкіра», лтс. cauna 
<<КУНИЦЯ», прус. caune «ТС. », дінд. s6t;~al) 
<<червоний», можливо, також гр. xau
vri.xYJ~ <<шуба (хутряний одяг у персів та 
вавілонян)», лат. gaunaca «вид шуби 
(на сході)» (з гр.), що зводяться до іе. 
*keun-/koun- «куниця» (: *кeu-no- <<яс
пий, білий»); пояснюється також (Gola"b 
LP 16, 68-69) як результат зміни дав
нішого значення <<собака» і виводиться 
від і є. * кun- «собака»; зіставлення з 
хет. Ішs- <<nлатити», kusata <<nлата за 
наречену» (Иванов ВСЯ 1957/2, 26; 
Machek ESJC 307; Holub-Kop. 194; 
Skok ІІ 2.32) виходить з псл. kuna ЯКі 
окремого слова у цьому значенні; при
пущення про походження слова з пер

сько'і мови через скіфське посередни
цтво (Rostafiii.ski Rozprawy 55 (1917), 
251-260) сумнівне.-Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
445; Фасмер-Трубачев ІІ417; Преобр. І 
413; Slawski ІІІ 366-367; Briickпer 282; 
Schuster-Sewc 725-726; БЕР ІІІ 133-
134; Младенов 262; Богатова Slavia 49/1-
2, 5; 3ССЯ 13, 102-104; Иллич-СвитьІч 
3тимология 1965, 346; Bern. І 644; Zubaty 
Studie І 2, 117; Fraenkel 249; Топоров ІІІ 
279-282; Гамкрелидзе-Иванов 880. 

куні2 «(розм., рідк.) пробій у дверях, 
вороrах та ін.; (заст.) залізна скоба, при
бита у церкві, в яку вкладали руку 
жінки, караючи її за порушення правил 
пристойності; в'язниця Пі; [дерев'яна 
підставка з виїмкою, на якій поверта
ються двері в хаті ЛЧерк; гак на вудці 
ЖJ)>, [куюіця] «залізна скоба у верхньо
му кінці стовпа воріт» Я;- р. [щjнd] 
«кайдани або залізний ланцюг», бр. [~у
ніца] «кайдани», п. ст. kuna «стовп із 
залізним кільцем або тільки кільце, що 
одягалося на шию або на руку зло
чинця», kuпica «те.», ч. [Ішnа] «стовп, 
особливо в тині; дерев'яний стовп у 
конструкції будинка», слц. [Ішnа] «ча
стина плуга»;- неясне; можливо, ре-

кундермаІ 

зультат перенесення назви тварини куІі(і 

кунИця (зоол.) «дрібна хижа тварина 
Martes» (пор. утворені від назв тварш 
інші назви nредметів і їх частин: кобИ 
ла, кобИлИця, ~озли, собачка тощо); мо 
тивація перенесення неясна; пов' язуетьс~ 
також (3ССЯ 13, 104-105) з псл. *kut 
<<кувати».- Slawski ІІІ 365-366. 

[куна3 ] «посудина для лою» Ж;- п 
[kum] <<жолоб, корито длq тварин; ко 
рито для солоного м'яса»;- запазичен 
ня з середньонижньонімецької мови 
очевидно, через польську; снн. kumп 
(> ин. kumm(e)) <<Чаша, миска; скриня 
корито для коней, корів» споріднене з 
свн. lшmpf «миска, чашка; піховки дш 
бруска», данг л. cumb «посудина, мі· 
ра», англ. coomb «видолинок, яр», а та· 
кож з брет. komb «невелика улоговина», 
гр. xl>~-tPYJ «внутрішня частина вмістища, 
чашки, човна».- Slawski ІІІ 359; Юеіn 
349; Юuge-Mitzka 412. 

[кундель] <<вівчарка», [кунделя: 
«одяг з вовни» Я, [кунделuстий] <<не· 
повороткий, незграбний» Я;- р. (смол.; 
[щ}ндель] «великий кошлатий собака», 
бр. [щjндьtль] «кошлатий собака», п. 
kundel «дворняга», заст. kondel «те.»;
не зовсім ясне; виводиться (Slawski ІІІ 
368) від псл. *kQd-ьla (пор. укр. [кудла] 
«пат лата голова; кудлатий собака», ех в. 
кундров «кудлатий собака» : kudrov «Те.», 
слн. k<;)di:r «локон; пудель»: (kйnder] 
«та.», укр. [кундрЯвий] «кучерявий», 
ч. [kundel, kondel] «косма, жмут волос
ся», слц. [kunravy] «кучерявий»), при
чому вимагає з' ясування причина фо
нетичного паралелізму kond-/kund-/kud-; 
сумнівне виведення (Трубачев Назв. 
дом. жив. 35) п. kundel, kondel від укр. 
[кундель].- Див. ще кудла. 

кундера- див. rундер. 
[кундерм.іін] (бот.) <<розхідник плю

щовидний, Glechoma hederacea L. » Ж. 
fкудерман] «те.» Mak- п. [kundram, 
kundran] «те.»;- очевидно, через поль
ське nосередництво запозичене з ні
мецької мови; н. Gundermann, Gund
ramm «те.» nоходить від еви. grunde
rёben «те.; (букв.) земна виноградна 
лоза» (можливо, вільної кальки елат. 
hedera terrestris <<розхідник плющовид
ний; (букв.) плющ земний»), складного 
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кундбсики кунорити 
----------------------------------------------------~-

утворення з основ іменників grunt 
(grund > нвн. Grund) «земля, грунт» і 
rёЬе (> нвн. Rebe) «виноградна лоза», 
спорідненого з лат. rёpere «nовзти », 
лит. repli6ti, лтс. rapt «тс. »; нововерх
ньонімецькі форми зазнали вnливу з 
боку власного імені Gйndram.- Slawski 
ІІ 484; Юuge-Mitzka 277, 588.- Див. 
ще грунт. 

[кундбсики] «дрібні жучки, що лі
тають по стеnу після заходу сонця»;
очевидно; пов' язане з [кунд6сuтu] «сми
кати, рвати, термосити» як назва надо

кучливої комахи.- Див. ще кундбсити. 
[кундбсити] «смикати, рвати, термо

сити>>, !конт6сuтu] «те.>>;- бр. [кун
д6сuць] «дерти за волосся, тягати>>;
очевидно, зворотне заnозичення з якоїсь 
балтійської мови, що може зводитись 
до балт. *kundas «куделя; волосся>> 
(пор. лит. kuodas «чуб>>)>> як відбиття 
псл. *kQda (-у) «куделя>> (пор. болг. 
(ех.) !к6ндu, к6нда] «куделя, вичїски 
льону, конопель>>), спільного за nохо
дженням із псл. *kQdelь, *k<;>delja, укр. 
куделя: початкове значення дієслова мa
JJO бути «тіпати, терти (льон, куделю)>> 
(пор.: Було не савити, не варварити, не 
амбросити, але куделю було кундоси
ти - Номис 4007).- Див. ще куделя. 

[кундбситися] <<nовільно збиратися>> 
Я;- р. (смол.) [кунд6ситься] «возити
ся, клоnотатися, піклуватися>>;- оче
видно, пов' язане з кунд6ситu, по чат
ково <<Тіпати (куделю, льон)>>, звідки 
nервісне значення слова «возитися (з 
куделею, льоном); (nерен.) клопотатися 
в господарських справах>> (про жінок); 
сумнівне зближення (Даль ІІ 561) з р. 
[гuндосшпься] «?» і далі, очевидно, з 
гу~д6сить «гугнявити; [випрохувати]>>.
Див. ще кундбсити. 

[кундугуня] «коротке теnле жіноче 
пёльто>> Мо, !курдугунька] «свитка, паль
то» Мо, [хандагунька] «накидка з ка
шопюrюм» ЛЧерк;- не зовсім ясне; оче
впдпо, пов' язане з гуня, гунька «верхній 
СУКНЯНИЙ ОДЯГ» (див.). 

кунжут (бот.) «однорічна південна 
рослина, Sesamum orientale IJ. »;- р. бр. 
болг. кунжут;- очевидно, запозичене 
за посередництвом уйгурської мови 
(уйг. kjjн3im, дтюрк. kunCit) з перської 
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(перс. kungud).- СІС 378; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 444; Фасмер ІІ 418; Шипова 
209; РЧДБЕ 320; Радлов ІІ 2, 1446. 

кунИця, кунИлий - див. куші1 . 
кунйчник (бот.) «трав'яниста росли

на з родини злакових, Calamagrostis 
Adans», !кунИшнuк] (бот.) «кунич
ник наземний, Calamagrostis epigeios 
Roth. »;- очевидно, похідне утворення 
від [кунИця] «волоть очерету»; назва 
могла бути зумовлена тим, що суцвіття 
рослини складається з багатоколоскової 
валоті з шорсткими гілочками (Словн. 
бот. 29,1).- Див. ще куна1 • 

[кунії] «непросто, незвичайно» (про 
спосіб висловлювання) Ме;- неясне. 

[кунірувати] «допікати, діймати, до
кучати» Ж, !конєрувdтu] «знущатися, 
мучити» О, [конірувdтu] «тс. » 0;- п. 
[kunierowac] «лаяти, ганьбити, глуми
тися, переслідувати», ч. lшnyrova t «му
чити, терзати», слц. kunirova t' «дути
ся»;- запозичене з німецької мови, мож
ливо, через польську: н. kujonieren 
«роздратовувати, чіплятися; (початкова) 

лаяти кого-небудь негідником ( < ка
стратом)» пов'язане з Kujon «негідник», 
яке походить від нар.-лат. coleone «ка
страт».- Оньrшкевич Исслед.· п. яз. 243; 
Slawski ІІІ 369; Briickner 280; Юuge
Mitzka 411.- Див. ще куйбн. 

[купка] «жіночі статеві органи» Я, 
[кунИці] (мн.) «тс. » J an6w;- р. [кунка] 
«те.; дівчина; (ст.) коханка», [куна] 
<<жіночі статеві органи», п. ст. Jшnka 
«те.; коханка», слн. kйna <<жіночі статеві 
органи»;- псл. kuna <<зовнішня частина 
жіночих статевих органів», зменш. 
*lшnьka, *kunica;- очевидно, спорідне
не з лтс. kauns <<сором» ( < іє. *kaunos), 
kaunums <<статевий орган», kauneties 
<<соромитися» (можливо, сюди ж на:Іе
жить слц. okйnat' sa <<побоюватися», 
okйtiavy <<невпевнений, несміливий»); 
менш обгрунтовані пов' язання з р. 
[куна] <<куниця» через !кунное] «Посаг» 
(Фасмер ІІ 417), з лат. cunnus <<жіночий 
статевий орган» (Vasmer RS 4, 72), з 
тур. kuma <<коханка, наложниця» 
(Briickner KZ 46, 223; KZ 48, 214).
Slawski ІІІ 369__:_,370. 

[кунорити] «роздумувати; пиячити» 
Ж;- неясне. 



кунтук 

[кунтукІ «~ютузка до вітр~ла» Я, 
[кунтучкаІ «мщна мотузяна вщтяжка 
для укріnлення реї на вітрильному 
човні» Дз;- неясне. 

кунтуш «верхній одяг заможного на
селення Польсько-Литовської держави у 
XVI-XVIII ст.», [к6нтуш] «те.» Ж;
р. кунтуш, бр. кунтуш «те.», ч. [kan
d US] «ВИД сукні без рукавів; ВИД ДИТЯ
ЧОГО одягу з одного шматка тканини», 

слц. kontus «нарядні жіночі шати пері
оду ренесансу; польський національний 
одяг», вл. kuntus, kantus «жіночий 
каптан, підбитий хутром»;- заnозичен
ня з польської мови; n. kontusz «поль
ський національний одяг», [kuntuszl 
«те.», як і болг. [конт6шІ «верхній ко
роткий одяг», схв. [kuntos] «каптан; 
кожух», слн. kontus «Вид верхнього 
жіночого одягу», частково за посеред
ництвом угорської мови (уг. k6nt6s 
«одяг, шати; сукня») запозичене з ту
рецької; тур. konto~ «вид одягу» похо
дить від гр. xcivбu(; «nерський одяг з 
довгими рукавами», що вважається сло

вом мідійського походження.- СІС 378; 
Макарушюз 10; Фасмер ІІ 418; Преобр. І 
413; Slawski ІІ 440-441; ВгіісІшеr 253; 
Zar~ba JP 31, 122-123; Reychman JP 
31, 208; Machek ESJC 239; БЕР ІІ 599; 
Младенов 249; Skok ІІ 142; Bezlaj ESSJ 
ІІ 63; Bern. І 559; .Мikl. EW 128; 
.МNTESz ІІ 610-611; Barczi 175-176. 

[куншт] (заст.) «малюнок, картина», 
[кунштаціяІ «декорації, сценічна об
становка», [кунштuнаІ «естамп» Бі, 
[куншт6вийІ «художній, артистичний», 
ст. кунштами (XVII-XVIII ст.);- р. 
[кунштІ «гравюра», бр. ст. куншт 
«жарт» (бл. 1580);- заnозичення з 
польської мови; п. kunszt «майстерність, 
мистецтво; майстерний виріб», як і ч. 
(розм.) lшmst «мистецтво», ст. kunst, 
вл. нл. k!Jmst «те.», слц. lшmst «мисте
цтво; кунштюк, фокуо, nоходить від 

свн. kunst «знання, мудрість; сприт
ність, мистецтво» (> нвн. Kunst «мис
тецтво, уміння, здібність»), пов'язаного 
з свн. kiinnen, kunnen ( > нвн. konnen) 
«уміти, знати, могти», двн. kunnan 
«ТС.», СПОрідненими З ЛИТ. zin6ti «ЗНа
ТИ», псл. znati, укр. знати.- Шелудько 
35; Slawski ІІІ 371; Holub-Lyer 273; 

купа 

Юuge-.Мitzka 413, 392.- Див. ще 
знати. 

кунштик (заст.) «малюнок, картин
ка»;- р. [кунштик] «фокус, витівка», 
п. [kunsztyk] «твір мистецтва»;- оче
видно, запозичене з німецької мови, 
можливо, за посередництвом польської; 

нвн. ст. Kunststuck «твір мистецтва» 
( > нвн. суч. «фокус, трюк, кунштюК»), 
очевидно, було заnозичене усним шля
хом; наявність давнішого запозичення 
куншт, мабуть, сnрияла осмисленню 
слова як зменшеної форми з суфіксом 
-ик.- Див. ще кунштюк. 

кунштюк «витівка, каверза; фо
куо;- р. кунштЮк, заст. кунст
штюк;- заnозичене, очевидно, через ро

сійське посередництво, з німецької мови; 
н. Kйnststiick «фокус, трюк; (початкова) 
твііJ мистецтва», є складним утворенням 
з іменників Kunst «мистептво, майстер
ність, уміння» і Stiick «шматок; штука; 
п'єса».- СІС 378; Юuge-.Мitzka 413, 
760.- Див. ще куншт, штука. 

кунЯти «дрімати; раз у раз схиляти
ся від сонливості», [кунішuтиІ «те.>> Ж, 
[кунfіваІ «напівдрімота, загальне роз
слаблення (у людей nохилого віку)>> 
Ж;- р. [кунЯтьІ <<куняти>>, п. [kuniac] 
«ТС. >>, Ч. okouneti «ВИДИВЛНТИСЯ, лупати 
очима», слц. okuiiat' sa «неохоче працю
вати», схв. ку1Ьати «куняти; нездужа
ти»;- не зовсім ясне; можливо, спорід
нене з лтс. kavet «затримувати» і, далі, 
з гот. hahan «відстороняти, відсовува
ти», двн. hangen «бути відсунутим», 
нвн. hangen «висіти», англ. hang, хет. 
gang-, kank- «ТС. », діНд. §aJi.kate «КОЛИ
ваЄТЬСЯ; вагається», що зводяться до 

іє. *keng-/kong- «коливатися, тремтіти»; 
пов' язується також ( ЗССЯ І З, 1 06-1 О 7) 
з nсл. kovati «Кувати»; зближення з гр~ 
о хvЄФ «баритися, тягти» (.Мachek ESJC 
412) викликає сумнів (Frisk ІІ 374).
Фасмер ІІ 418; Holub-Kop. 253; Bern. 
І 645; Топоров ІІІ 353. 

куnа1 «нагромадження; [мурашник 
Бі; земля, викинута кротом Бі]», [ку
пенЯк] «мурашник» О, [купець] «купка, 
натовп», [куп'є] (зб.) «купи» Ж, купИна 
«купа; [земля, викинута кротом Ж; му
рашник 0]», купumtя (зб.) «!{упи», [ку
пінкаІ (зменш. від купа), [купінь] «ку-
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па» О, [купчИна] «те. », [щjпочокІ «куп
ка», [купuнє] (зб.) «кротовиння» Ж, 
[купинut-tєІ «те.» Ж. [купнuкІ «мурашник 
біля старого пень ка» Л, [куп' Я] (зб.) 
«тG. » Л, [щjпцемІ «усі разом, усією гро
мадою, юрбою», !куп' єватийІ «наnовне
ний кротовими купками, мурашниками» 

Б і, [купнийІ «спільний», купно (заст.) 
«разом», [купитися] «скуnчуватися» Ж, 
купчити(ся), вкупі (укупі), вкупоч
ці (укупочці), вкупці (укупці), докупи, 
накупчення, [п6вкупіІ «разом», [покупіІ 
«Те.»,· [скупинаІ «nартія, маса, натовп», 
скупище «куnа; скупчення, натовп; маса, 
юрба», сюjпчення, скупити «з'єднати, 
зібрати>>, скупчити «тс. >>, сукупність, 
сукупний;- р. [купа] «сукупність і1ред
метів, маса>>, бр. [купа] «тс. », п. kupa 
«купа; натовП>>, ч. lшра, слr1. [kupa], 
вл. kupa, болг. куп «те.», м. куп <шели
ка кількість чогось зібраного>>, ех в. 
куп «купа; збори>>, слн. kup «купа; на
товn», стсл. К\)'f'ПЬ. «купа; з'єднанню>;
псл. kupa, kupь< іє. *koup- <<В~лика 
кількість зібраних речей, людей то
що»;- споріднене 3 лит. kaupas «купа», 
kuopa «рота; купа, група», лтс. kuopa 
«купа, стіс», kuopa «разом», двн. hauf 
«купа,. горб», нвн. Haufe «куnа», днн. 
hop «тс. », данг л. hёар «купа; натовп», 
ав. kaofa- «гора; горб (верблюда)», 
перс. koh «Гора», а також (на іншому 
ступені чергування) з лит. lшpeta «ко
пиця, стіг», kupstas «купина», і рл. 
сйаn «купа», алб. кір і «те.», що зво
дяться до іє. *keu-p-/kou-p- «згинатися, 
вигинати, стрибати»; зв'язок з дінд. 
kupa «яма, колодязь», гр. x6:n:YJ «заг ли
бина», лат. cupa «ніша» (Holub-Kop. 
194) менш імовірний; пов'язання з р. 
кйпа (Брандт РФВ 22, 143) або з чуб 
(Bern. IF 1 О, 152; Iljinskij AfSlPh 29, 
487-488) помилкове; припущення про 
J7ерманське походження слова (Meillet 
Е tudes 236) безпідставне.- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 445-_446; Фасмер ІІ 419; 
Преобр. І 413-414; Slawski ІІІ 373-
374; Machek ESJC 307; Schuster-Sewc 
728-729; БЕР ІІІ 137-138; Младенов 
262; Skok ІІ 236-237; Bezlaj ESSJ ІІ 
111;ЗССЯ 13, 107-108; Bern. 1646; Saur 
Slavia 46, 12-16; Buga RR ІІ 335; 
Trautmann 138.- Пор. купИюР. 
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[купа2 ] «кухлик 3 носиком, 3 якого 
п'ють воду» Мо, [купdняІ «глечик» 
ДзАтл І, !купачІ «Тс.» Доп. УжДУ IV, 
!купка] «мірка для молока» НЗ УжДУ 
15, [купляІ «посудина місткістю в 2 л» О, 
[tсуплЯнкаІ «глечик» ДзАтл І, ВеУг;
болг. юjпа «висока округла посудина»;
очевидно, запозичення з угорської, мол
давської, румунської і (в болгарську) з 
новогрецької мов; уг. lшра «кубок, ке
лих», молд. купа «чаша, келих, бокал», 
рум. сйра «тс. », нгр. xo6:n:a «чашка, 
склянка» походять від лат. cuppa ( < cu
pa) «бочка, діжка»; менш переконливе 
припущення (Младенов 267) про зв'язок 
з болг. ІкюпІ <шеликий глиняний глек з 
вузьким горлом».- Дзендзелівський НЗ 
УжДУ 15, 103; Доn. УжДУ IV 57-58; 
Vrabie Romanoslavica 14, 157; СДЕЛМ 
~17; DLRM 206-207; БЕР ІІІ 139; 
Saur Slavia 46, 12.- Див. ще кИбель. 

[кушіва] (бот.) «латаття, Nymphaea 
L.; кульбаба лікарська, Taraxacum offi
cinale Web. et Wigg. >), !купавкаІ «жов
тець польовий, Ranunculus arvensis L. >), 
!купала] «кульбаба; підбіл звичайний, 
Tussilago farfara L. », !купалкаІ «жов
тець польовий; свербіжниця польова, 
Knautia arvensis CouJt.; блошниця зви
чайна, Pulicaria vulgaris Gaertn. » Mak, 
[купальник] «роман фарбувальний, An
themis tinctoria L. » Mak, [купальниця] 
«жовтець повзучий, Ranunculus repens 
L.» Mak;- р. [купаваІ «латаття; глечи
ки жовті, Nuphar luteum (L.) Sibth. et 
Sm. », [купавкаІ «жовтець багатоквітко
вий, Ranunculus polyanthemus L.; роман 
фарбувальний», [ку палка] «блошниця 
звичайна; свербіжлиця польова», [ку
пальницаІ «жовтець»;- похідні утво
рення від купати; назви зумовлені тим, 
що деякі з цих рослин (латаття, жов
тець) ростуть у воді (Нейштадт 245-
246) або у вологих місцях, ярах (підбіл, 
пор. його діалектну назву р. [водяной 
лопух]); мотивованість назв інших ро
слин менш прозора; можна nрипустити, 

ЩО В ОСНОВУ ЇХ ПОКЛадеНО ПОНЯТТЯ «ЧИС
ТИЙ, білий» (пор. укр. [купали й] «гар
ний?», р. [купавьtйІ «чистий, білий>)), 
оскільки, наприклад, кульбаба та під
біл застосовуються для лікування де
яких шкірних захворювань (Нейштадт 
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586; Анненков 366).- Меркулова 34-
35; Шанский ЗСРЯ 11 8, 446.- Див. 
ще кушіти. 

[кушіла] (ент.) «світляк, Lampyris 
nocticula L. » ВеЛ, [купсівка, купdлкаІ 
«тс. »;- похідні утворення від купала 
«свято Івана Купала»; назви зумовлені, 
очевидно, тим, що цей жук з'являється 
вперше під час свята Івана Купала (пор. 
як паралелі назви світляка в інших 
мовах: п. robaczek swi~tojanski, нім. 
Johanniskafer, nов' язані також з Іва
новим· днем 24 червня).- Див. ще Ку
шіло. 

[ купалий l «вродливий?» (у nрикладі: 
«На нашеї на вулиuі все купалиі· молод
uі. Ой нема, нема найкупавшого над 
Івана над нашого, бо його дівка скупа
віла, дівка Храсина полюбила»), [най
купавшийІ «?», [скупавітиl «прикраси
ти»;- р. [купавьtйІ «вродливий; білий, 
чистий»;- пов'язується з купати (ЗССЯ 
12, 61-62); можливо, результат зміни 
слова [ хупавийІ «вродливий», зближе
ного з [купалавийІ «куnальський (належ
ний до свята Івана Купала)», купати.
Грінченко IV 146; Меркулова 35. 

Кушіло «vrіфологічний персонаж у 
слов'ян, пов'язаний з обрядом купання 
та ін. в. ніч з 6 на 7 липня, а також сам 
обряд і час його справляння», Купайла, 
Купайло, Купала «те.», [купа(й)лиця] 
«свято Купала; гілка, на яку дівчата 
в день Купала чіпляли вінки Мо», 
[купала] «місuе, де святкують свято 
Купала; дівчина, яка nід час святку
вання роздає квіти при обряді воро
жіння; особи, що беруть участь у uьому 
святі», [купайло] «тс. Г; іграшка з ви
шень і квітів, нав' язаних на палку (ро
биться здебільшого на свято Купала) 
Ме», [купалкаІ «ніч на Івана Куnа
ла», ст. Купальt (мн., 1352);- р. Ку
пала, бр. купала, др. купалья (мн.) 
«переддень свята Івана Купала>>, п. 
[k<j,pala] «те.», ч. ст. kupadlo «різно
барвна нитка, якою перев'язували по
дарунки з нагоди свята Івана Купала>>, 
слu. [kupadla] «свято Івана Купала»;
псл. *kgpadlo, утворене за доnомогою 
суфікса -dlo від kQpati «куnати» (пор. 
ч. ст. kupadlo «місuе для купання», 
схв. купала «те.»); назва була, очевидно, 
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пов'язана з обрядовим першим у році 
купанням, яким закінчувалося свято в 
давніх слов'ян; менш імовірне первісне 
пов'язання з Іоаном Хрестителем (Фас
мер ІІ 419; SWO 327).- Преобр. І 414; 
Slawski ІІІ 375-376; Briickner 224; 
Machek ESJC 307-308; Bern. І 600.
Див. ще купати. 

купальниця (бот.) «Trollius L. », [ку
палєнкаІ «тс. » Mak;- р. купальница;
очевидно, nохідне утворення від Ку
пала, купати (пор. російський звичай 
стелити купальниuю на підлогу лазні 
наnередодні свята Івана Купала, «щоб 
тіло молоділо»).- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
446; Machek J m. rostl. 42.- Див. ще 
куші ти. 

[купатень] (бот.) «суховершки зви
чайні, Prunella vulgaris L. »;- не зо
всім ясне; очевидно, nохідне утворення 
від купати з огляду на те, що рослину 
застосовували для миття голови проти 

лущення шкіри (Анненков 274).- Див. 
ще купати. 

купати, [купатанькиІ (зменш. від 
купати, купатися) Я, [купі] (дит.) «ку
патися», [купки], купоньки, купочки, [ку
пуні Я, купці] «тс. »,куп (виг.) «купати», 
[купІ «купання», [купаваІ. «куnальни
uя; чистьоха» Я, [купала] «водойма, яма 
з водою» Чер, купальник «той, хто ку
пається; купальний костюм», [купаль
ниці] «місuе куnання» ВеУг, купальня, 
[купанuна] «безперестанне купання», ку
панка «куnання», [купачкаІ <<nосудина 
для купання дітей» Ж. ІкупелаІ «озеро 
в лісі» Чер, [купелоІ «те.; яма з водою» 
Чер, [купель] «купіль» Ж, купіль «тепла 
вода для купання; nосудина з водою, 

в яку опускають дитину nри uерковно

му обряді хрещення; [незамерзаюче мі
сце у болоті ВеУг]», [купtльникl «ван
на», [купільниця] «Те.», [купільняІ «ко
рито для купання дітей» 0;- р. ку
пать, бр. купаць, др. купати, п. k<1pac, 
ч. koupati, слu. kiipat', вл. kupac, нл. 
kupas, полаб. kQpat, болr. к'Ьпя, м. капе, 
СХВ. Купати, СЛН·. kбpati, UСЛ. КЖПdТИ 
«обмивати»;- псл. kQpati «занурювати 
в воду, освіжати, обмивати»;- загаль· 
ноnрийнятої етимології не має; пов'язує
ться (Bri.ickner 224-225) з псл. *[c~petil 
(п. [ cz~p і ес] «сидіти нав по чіпки», ст. 
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uczє;pnC\,C, przyczє;pn<~:c «присідати мавпо
чіпки», Ч. розм. capati «СИДіТИ НаВПО
ЧіПКИ », capeti «ТС. », (capat sa) «брОДИТИ 
по воді, болоту, хлюпати», вл. сарас «си
діти навпочіпки », п. cupn<~:c «припасти 
до землі», kє;ра «купина») з первісним 
значенням «сидіти, зігнувшись (при ку
панні)» або «хвилювати, робити хвилі» 
(Moszynski PZJP 215); пропонується та
кож пов'язання з *kc;>pa «віник (у лаз
ні)», kc;>pati (s~) з первісним значенням 
«хльоскати(ся) в лазні» (Bern. І 600), 
зближення з псл. *konopja, укр. коноплі 
у зв'язку з використанням конопляного 
сім'я скіфами при митті в лазні (ЗССЯ 
12, 58-61; Machek ESJC 285; Skok ІІ 
237-238) або з дісл. haf «море», нвн. 
Haff «затока, відокремлена косою від 
моря, гаф» (Jacobsohп KZ 42, 161).
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 446; Фасмер ІІ 
419; ПреQбр. І 414; Slawski ІІ 119-120; 
Schuster-Sewc 729-730; БЕР ІІІ 196; 
Младенов 267; Bezlaj ESSJ ІІ 64. 

купе «ВідділеННЯ у вагоні», куп ей
ний;- р. болг. м. купе, бр. купа, ч. слц. 
слн. kupe, вл. kupej, схв. купе;- запо
зичення з французької мови; фр. coupe 
«двомісна карета; купе (в поїзді)» по
в' язане з couper «різати; перетинати» 
(спочатку, очевидно, «розділяти одним 
ударом»), coup «удар», що зводяться 

до лат. cбlaphus «удар кулаком, ляпас», 
яке походить від гр. х6Лаqю<,; «ляпас», 
спорідненого з лит. ka.Jti «бити», псл. 
*kolti, укр. колоти.- СІС 378; Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 446-447; Фасмер ІІ 
419; Holub-Kop. 273; Dauzat 212, 213; 
Frisk ·І 897; Boisacq 464, 465, 483.
Див. ще колоти.- Пор. купон, купЮра. 

[купей] (орн.) «кам'янка звичайна, 
Oenanthe oeпanthe L. (Saxicola) » Ша рл, 
ВеНЗн, [купнЯк тж, купнИк тж, ЖІ 
«тс. »;- очевидно, nохідне утворення від 
щ}па; назва пов' язана з тим, що птахи 
цього виду селяться на сухих степових 

кам'янистих місцях, невисоких горах і 
в ущелинах, влаштовуючи гнізда в щі
линах скель; між камінням, у стосах 
дров (ПтиnьІ СССР 444) .- Див. ще купа1 • 

купер «нижній кінець хребта», ку
прик «Тс. », [щjпирь] «хвіст» Я. [купра] 
«купер», [купратийІ «який має вели
кий куприк», [купрастийІ «те.» (про 
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курей) Ж;- р. !купер, купрІ, п. kuper, 
ст. kupr, ч. ст. kupr;- псл. kuргь, 
генетично пов'язане з kupa «купа»;
споріднене з лит. kaupras «Опуклість; 
пагорок; верховина», kaupra «пагорок, 
узгір'Я», лтс. kaupre «пагорок », а та
кож- з іншим ступенем вокалізму
з лит. lшpra «горб», лтс. kuprs, двн. 
hovar «те.».- Фасмер ІІ 420; Slawski ІІІ 
377; ЗССЯ 13, 114; НепокупиьІЙ 9; 
Веrп. І 646; Buga RR І 447; Тоnоров IV 
294; Stang 31.- Див. ще купа1 . 

[купервас] «куnорос», [копервйс Ж, 
купорвdс Б і, кукурвас Я, кукургаз Я], ст. 
купЬtрвасо (1579 р.) «те.»;- бр. купар
вас «те.»;- запозичення з польської мо
ви; п. koperwas «тс. » походить від свн. 
kupfer-wa 3 5er «ТС.» (букв. «мідна вода»), 
утвореного з еви. kupfer ( <двн. lшp
far) «мідь», яке походить від лат. cup
rum «те.», що виникло на основі гр. 

Кбпро<,; «Кіпр», назви острова, бага
того на мідь, і свн. wa33er (<двн. wag
sar) «вода>>, спорідненого з гот. wato, 
а також з гр. обФр, nсл. voda, укр. во
да.- Шелудько 35; Фасмер ІІ 421; 
Slawski ІІ 459; Вriickner 255; Юuge
Mitzka 413, 840; Walde-Hofm. ІІ 816-
817.- Див. ще вода.- Пор. купорос. 

[купеть] «жевріти, тліти» Л, !куп
літьІ <<ТС.» Л;- р.[к_t}питься], бр. [купіц
ца] <<ТС.»;- очевидно, запозичення з бал
тійських мов; пор. лтс. kupet <<димитися, 
чадіти», сnоріднене з псл. kypeti, укр. 
кипіти; приnущення відповідного псл. 
kupiti (s~) (3ССЯ 13, 112) сумнівне.
Мііhl.- Endz. ІІ 337; Fraenkel 325-
326.- Див. ще кипіти. 

купИна1 <<горбик на луці чи болоті, 
порослий травою або мохом, зелень на 
ньому; кущ (у сполученні н.еопалима 
к.); [густий чагарник; острівець на річці 
з деревами і кущами] Ж», [купа] «гор
бик на болоті; мурашник; кротова купа» 
Бі, !куп'є] (зб.) «купини на болоті (зви
чайно біля пенька)» Л, !куп'євйха] <<ку
пина», !купИнє] (зб.) «купини» Ж. [ку
пинИнєІ (зб.) <<т·с. » Ж. купИння (зб.) 
<<куnини; місце, nокрите купинами», 
!купнИкІ «купини на болоті (звичайно 
біля пенька)» Л, !купчИни] (мн.) <<купи
ни» Ж. [куn' Я] (зб.) <<купини на болоті 
(звичайно біля пенька) » Л, купинuстий 
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«покритий купинами», купинЯстий «те.; 
[кущистий, покритий кущиками трави 
ЖJ», [купчастий] «зібраний купкою; 
густий, кущистий», [купчИстийІ «пов
ний, махровий» МСБГ, [куп' ЯстийІ «ку
щистий» Я;- р. купина <<кущ; група 
(дерев, кущів тощо)», купа <<група (де
рев, кущів)», бр. купа «тс. », др. купина 
«терник», купа <<терен; бу дяк», п. k~t· 
ріпа <<острівець; груnадерев», k~pa <<гру
па, скупчення дерев, трави; острівець на 
річці, параслий деревами або чагарни
ком; купина», ч. [kupina] <южина», 
вл. kupa «острів», нл. Ішра «острів на 
річці; будь-яке плоске підвищення, по
дібне до острова», болг. копИна «ожи
на», м. капина, схв. купина, с.лн. kopina 
<<ТС. », СТСЛ. КЖІІИІІd «КуЩ>>;- ПСЛ. kQ
pina, похідне від *kc;>pa (первісно) <<щось 
вигнуте, піднесене над оточеІшям>>; спо
ріднене з лит. kumpas «кривий, зігну
тий», kumpti <<кривитися, згинатися>>, 
лтс. kumpt «горбитися, сутулитися», 
а також (з іншим ступенем чергування 
голосних) з лит. kampas <<кут», лат. 
campus «поле», гр. xa~-t:rt'lJ <<вигин, за
крут; поворот>>, гот. hamfs <<Викривле
ний», що зводяться до іє. *kamp-, роз
ширеного варіанта іє. *kam- «гнути, 
згинати»; пов'язання з псл. *kupa 
(Brilckner 225) менш ІJереконливе; на 
грунті української та ряду інших сло
в'янських мов рефлекси псл. *kgp- (ку
пИна та ін.) зазнали змішування з реф
лексами Ішр- (купа та ін.).- Фасмер ІІ 
420; Преобр. І 414-415; Slawski ІІ 
t27-128; Machek ESJC 308; Schuster
Sewc 728-729; VSkok ІІ 239; Bezlaj 
ESSJ ІІ 63-64; Saur Slavia 46, 12-13; 
Младенов 267; ЗССЯ 12, 56-57, 63-64; 
Bern. І 600; Pokorny 52.5.- Пор. купа1 . 

купиюі2 (бот.) «Polygonatum (Tourn.) 
Adans; [конвалія звичайна, Convallaria 
maja!is L.; китятки звичайні, Polygala 
vulgaris L. ЖІ», [купека] <<купина багато
квіткова, Polygonatum multif!orum All.; 
конвалія звичайна-», [купе на] <<купина» 
Mak, [купинка] «конвалія звичайна», 
lскупіяІ <<купина багатоквіткова» Пі, 
[куп-куп-зілля] <<купина лікарська, Po
lygonatum officinale L. », [куп-зілля] «тс. » 
Пі;- р, [куп] «куnина лікарська», ку
пена, бр. купена (купёна] «те.»;- nов'я-
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зане з К{}nИнd «кущ»; назва зумовлена 
наявністю у цих рослин порівняно ве
ликих суцвіть, дещо подібних до кущів 
(Нейпrгадт 166, 369); припускається та
кож (Меркулова 3.5) зв'язок з купатися 
(з огляду на те, що в російській мові ці 
назви означають здебільшого водяні рос
лини).- Див. ще купати, купИна1 . 

[купинь6ша] (назва овець) Доп. 
УжДу IV;- неясне; можливо, утворене 
на основі рум. copi6s «численний, бага
тий (на щось)» як позначення вівці, ба
гатої на приплід. 

[купир] (бот.) <<бугила лісова, Anthri
scus silvestris (L.) Hoffm.; дягель лікар
ський, Archangelica officinalis Hoffm.; 
ториліс, Torilis anthriscus Gmel. » Маk;
очевидно, запозичення з російської мови; 
р. купЬtрь <<бугила; [дудник лісовий, 
Angelica sil vestris L.; яглиця звичайна, 
Aegopodium podagraria L.; борщівник 
розсіченолистий, Heracleum dissectum 
Led.; валеріана лискуча, Valeriana offi
cinalis auct.; свербига східна, Bunias 
orientalis L.; стебло рослини з суцвіттям; 
молода однорічна порість на місці зру
баного лісу; порість плодових дерев; 
па гін щавлю]», [куnь'tрья] <<молоді їстів
ні стебла рослин» зіставляються з (ко
пёр] <<кріn» (псл. kоргь), кипрей «вузь
колиста верба» і, далі, з псл. kypeti «ки
nіти», для якого припускається також 
значення <<пахнути».- Меркулова 65--
66; ЗССЯ 13, 115-116.- Пор. к6пер2 • 

купИти, купувати, куплЯти, [купцю
вати] «торгувати, бути купнем», [куп
чити] <<продавати», [купІ (виг.) <<купу
вати», купецтво, купець <<особа, що за
ймається приватною торгівлею; поку
пець», купИло (фам.) <<гроші», купівля, 
[купіль] <<торг; купівля» О, [ куплевахаІ 
«скупник» Я, [куnленИна] «речі, при
дбані покупкою», [купл61 «куплений 
товар» Ж, куrілЯ СУМ, Ж, [куповкаІ 
«купівля, покупка» Пі, купувальниця, 
[купценкоІ <<син купця)) Я, купцівЖl 
«дочка купця», купчик «зменш. від ку
пець СУМ; прикажчик Ж)), [купчйкІ 
«rюкупець», купчИна, [купчина] (зб.) «ку
пеuтво» Ж, купчИха, [купчИця] «купчи
ха», куnівельний, [купівнийІ «виставле~ 
ний на продаж)) Ж, [купнИйІ «купівель
ний», вІlкуп, відкуп, відкупнш\, відкуп~ 
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щик, докупк.а, док.упніій, закуп «у ста
родавній Русі - бідний селянин, який 
одержав позичку від землевласника і 
став залежним від нього», [закупеньІ 
«покупець, скупник», закупtвля, закуп
ка «куплений товар», закупка «заку
півля», закупник, закупівельний, закуп
нИй, закупочний, [нdкупІ «накуплене, 
придбане» Ж. [нdкупеньІ «відкупник Пі; 
той, хто домагається за хабар чину або 
духовного сану Бі», [некупнийІ «якого 
не можна куnити» Ж. окуп «викуп», 
окупність, [6дкупІ «відкуп; оренда» Ж. 
[перекупІ «перекупник» Пі, [перекупеньІ 
«те.», перекупка, перекупник, [перек!}п
ляІ «перепродаж» Ж. [перек!}пня] «те.», 
підкуп, [підкупеньІ «той, що когось під
купає» Ж, [підкупник] «те.» Ж, [під
купство] «підкуn» Ж. підкупний, п6куп 
«купівля; покупка; [поnит]», [покупачІ 
«nокуnець» Ж, [покупель, покупникІ 
«ТС. » Ж, покупець, покупка, пою)пнuй 
УРС, Ж, пріікуп, прикупка, прикупніій, 
[прокупіітися] «переплатити, заплатити 
зайві гроші», (р6зкупІ «продаж, збут» 
Ж. скупіітися <<Куnити все необхідне; 
[звільнитися, позбутися, відкупитися]», 
[скупІ «nлата, винагородження, хабар», 
сщ}пка, скупник, скуплений, скупнuй;
р. купііть ·«купити», бр. купtць, др. 
купити, п. kupic, ч. koupiti, слц. kupit', 
вл. kupic, нл. kupis, полаб. t'аірё «ку
пить (або: купує)», болг. щjпя «куплю», 
м. купи «купить», схв. щjпити, слн. 
kupiti, стсл. коуnити;- псл. kupiti 
( < *koupiti);- запозичення з герман
ських мов; гот. kaupon «займатися тор
гівлею» виникло на основі лат. caupo 
«крамар, трактирник», яке, можливо, 

як і гр. xci:rtYJAЩ; «дрібний торговець, 
крамар; трактирник», походить з якоїсь 
середземноморської мови; приймається 
також незалежне від готського kaupon 
походження від лат. caupo (Milewski 
RSI 26, 132); виведення від псл. kupa 
«купа, численність» і kopa «Копиця; 
60 штук» і прийняття праслов'янського 
походження готського слова (Мартьшов 
Сл.-герм. взаимод. 161-166), як і пов'я
зання з псл. kvapiti «квапити», kуріШ 
«кипіти» (Ондруш Зтимология 1984, 180), 
менш переконливі.- Критенко Вступ 
532; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 447 -448; 
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Фасмер ІІ 420; Преобр. І 415; Потебня 
РФВ 3, 168; Slawski ІІІ 379; Brйckner 
282; Machek ~SJC 308; Holub-Kop. 
194; Schuster-Sewc 730-731; БЕР ІІІ 
141-142; Skok ІІ 239; Bezlaj ESSJ ІІ 
111-112; Ondru~ Slav. slov. 1969/3, 
262-263; ЗССЯ 13, 109-112; Bern. І 
647; Mikl. EW 148; Топоров ІІІ 283-287; 
Feist 309; Юuge-Mitzka 360; Ernout
Meillet 107; Walde-Hofm. І 189-190. 

[купка, купочкаІ «невелика ніша у 
пічці для жару» Я;- очевидно, резуль
тат зближення деетимологізованих форм 
[кубаха, кубочкаІ «тс. » і купка, ку
пачка, похідних від купа.- Див. ще 
кубах, купа\ 

куплет, куплетИст;- р. бр. болг. м. 
куплет, п. ч. ели. вл. kuplet, схв. куп
лет, слн. kuplet;- запозичення з фран
цузької мови; фр. couplet «куплет, стро
фа; (первісно) шарнірне з'єднання двох 
частин» ( < фр. ст. coplet «сnолучення 
двох частин») продовжує лат. copula 
«мотузок; з'єднання; словоскладання», 
утворене за допомогою префікса со
«з·» від *аріо «зв'язую», спорідненого 
з дінд. apnбti «досягає», ав. ара «він 
досяг», хет. epmi «беру»; значення «ку
плет пісні» з' явилось у франuузькій 
мові під впливом пров. cobla «з'єднання 
(вірша); двовірш».- СІС 378; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 448; Фасмер ІІ 421; Kopa
linski 543; Slawski ІІІ 383-384; Ho
lub-Lyer 273; БЕР ІІІ 140-141; Юеіn 
96, 350, 362; Dauzat 213; Ernout-Meillet 
141, 39; Wa]de-Hofm. І 57, 270.- Див. 
ще коаліція. 

[куплЯк] «nлавильна піч; скляна гу
та; металургійний завод» Ж;- неясне. 

[купно] «купівля Ж; викуn Я»;
запозичення з nольської мови; п. kupno 
«купівля; покупка» є історично суб
стантивованою формою середнього роду 
однини нечленного прикметника псл. 

*kupьn-ь (п. kupny) «купівельний, купу
ваtІьний; куnований», пов'язаного з діє
бrювом kupic «купити».- Slawski ІІІ 
384.- Див. ще купИти. 

купол «опукле nокриття будівлі, ба
ня» СУМ, Ж, [кумполІ «баня церкви» 
Па;- р. болг. кr)пол, ,бр. купал, п. ko
pula, ч. kopuJe, k~ule, слц. kupola, вл. 
kupla, м. купола, сх11. купола, слн. kupo-
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!а;- запозичення з французької або 
ітатиської мови; фр. coupole «купол, 
баня», іт. cupola «купол» походять від 
лат. cupula «бочечка, барильце», зменш. 
від сара «бочка».- СІС 378; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 448-449; Фасмер ІІ 421; 
Преобр. І 415; Slawski ІІ 467; Machek 
ESJC 308; Holub-Lyer 273; Holub
Kop. 194; БЕР ІІІ 141; Младенов 262; 
Skok ІІ 240; Matzenauer 229; Dauzat 
213; Mestica 422; Walde-Hofm. І 310-
311; Erпout-Meillet 158.- Див. ще кИ
бель. · 

купон «відрізна частина цінних па
перів»;- р. бр. бош. м. купон, схв. 
купон, п. kupon, ч. слц. слн. kuр6n;
запозичення з французької мови; фр. 
coupon «залишок, купон, талон» є по

хідним від couper «різати, стригти, пере
тинатп ».- СІС 378; Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 449; Ць1ганенко 230; Slawski ІІІ 373; 
Holub-Lyer 273; БЕР ІІІ 141; Dauzat 
213.- Див. ще купе.- Пор. купЮра. 

купорос;- р. купорос, ст. купорос 
(1582);- запозичене з французької або 
латинської мови, очевидно, за посеред
ництвом російської; фр. couperose «ку
порос» виникло на основі елат. cuprirosa 
«тс. » (букв. «міді троянда»), що екла
дається з слів cuprum (род. в. одн. cup
ri) і rosa «троянда, роза»; виведення з 
[купервас (копервас)І (Потебня РФВ І 
263) або з нім. Kupferoxyd «окис міді» 
(Желтов ФЗ 1876/4, 43) безпідставне.
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 449; Фасмер ІІ 
421; Преобр. І 415; Горяев 175; Dauzat 
213; Gamillscheg 271.- Див. ще ку· 
первас, роза. 

[купражити] «гуляти, пиячити»;
очевидно, результат контамінації слів 
[щ/бритиІ «закупорювати», [кубр ЯчитиІ 
«пиячити» і куражитися.- Див. ще 
кубрЯчити, кураж. 

куприк, купра, купрастий, купра
тий - див. купер. 

КупріЯн, Купер' Ян, [КупрашІ Я, 
Купрій, ст. Кипрїан'О (1429), Купріан'О 
«плод'Ь зрtл'Ь» (1627);- р. КуприЯн, 
Киприdн, бр. КупрьtЯн, др. Куприян'О, 
п. Cyprian, ч. слц. Сурrіал, болг. Ки· 
приан, КиприЯн, м. Киприjан, схв. 
Киприjан, Ciprijan, слн. Ciprijan, цсл. 
КrІ1j)ИІ<ІН'Ь;- через церковнослов 'ян-

купЮра 

ську мову запозичене з грецької; гр. 
Ku:n:pLaV6G «Купріян» («nов' язаний а 
Кіпром») утворене від Ku:n:poG 
«Кіпр».- Сл. вл. імен 214; Фасмер 11 
236; Суnеранская 79; Илчев 255; Петров· 
ский 131; Спр. личн. имен 427; Ko
pecny 51. 

купча «купча грамота, акт про ку
півлю і продаж; [купівля]»;- бр. куп
чая;- запозичення з російської мови; 
р. купчая «купча грамота» є результа
том скорочення словосnолучення куп

чая грамота (крепость), у складі якого 
це була форма жін. р. від прикметника 
купчий, похідного від купИть «куnи
ти».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 449.- Див. 
ще купИти. 

[купчак, мн. купчакuІ (бот.) «повня
ки, чорнобривці прямі, Tagetes erectus 
L; чорнобривці розлогі, Tagetes patulus 
L.; грястиця збірна, Dactylis glomerata 
L.; гвоздики бор од часті, Dianthus barba
tus L.; вид вишивки у вигляді двох па
ралельних ліній; рослина з жовтими 
квітами, що послужила мотивом для 
створення орнаменту Я; (у сполученні 
к. дикий, болотний) «череда трироз
дільна, Bidens tripartitus L. », [копчdк] 
«nовняк» МСБГ, [купчанкаІ «грястиця 
збірна» Mak, [купчаткаІ «те.» Mak, 
[купченкаІ «повняк» ВеНЗн;- назви, по
в' язані з купка; зв' язок зумовлений тим, 
що квітки повняків зібрані в густі 
круглі суцвіття, ніби купки, колоаки 
грястиці збірної і квітки гвоздик теж 
зібрані клубочками або пучками (Ней· 
штадт 557; Вісюліна- Клоков 317; 
Федченко-Флеров 117, 405-406).
Див. ще купа1 . 

купЮра «окрема одивидя цінного 
паnеру (грошового знаку, облігації); 
скорочення тексту або мелодії»;- р. 
бр. купЮра «Те.», п. kupiura «скорочен
ня, вирізка», болг. купЮра «вирізка; 
скорочення тексту або мелодії; номі
нальна вартість цінних паперів; облі
гація однієї позщш»;- заnозичення з 
французької мови; фр. coupure «купюра; 
вирізка (газетна); поріз, розріз» є по
хідним від couper «різати; стригти; кро
їти; перетинати».- СІС 378; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 450; Dauzat 213.- Див. ще 
купе.- Пор. купон. 
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кур 

Ікур1 ] (орн.) «півень, Gallus domes
ticus», [щjраІ «курка», [курсікІ «курій, 
курячий гермафродит ЛПол; курячий 
послід Ме», [курсічІ «курій» ЛПол, [ку
рах, кур' Ян ЛЖит] «тс. », [куренЯ ] «кур
ча» Л, [куренЯтнаІ «квочка» Л, ю)ри, 
ІкурикаІ «куріпка» Пі, [курuницяІ «кур
ка» Я, щjрuця УРС, Ж. [курuчкаІ «дика 
курка» Ж, курівнИк, курій «курка-гер
мафродит; [м'ясник, який ріже птицю 
ЖJ», [курійкаІ «сіра куріпка, Perdix 
perdix L. » Шарл, [курішницяІ <<кур ятни
ця» Я, курка «свійська птиця, самка 
півня; [vulva]», курнИк, [курнЯІ (зб.) 
«багато курей» МСБГ, курочка «зменш. 
від курка; [куряча сліпота]», курча 
спташа курки; дрібненькі тріщинки на 
обвітреній шкірі; [індича ЛІ», курча
тина, курчатник «приміщення для кур
чат; [яструб, який хапає курчат ЯІ», 
[курЯІ <<курча», [куряІ «курка» Пі, 
щjрЯтина, курЯтник «приміщення для 
курей; [скупник курей по селах Я; хи
жий птах, що полює на курей]», курЯт
н.иця, [курЯчкаІ «курячий послід», кур
чачий, ю)рЯчий, [покурячийІ «як курка» 
Нед;- р. [кур] «півенЬ», бр. курьtца 
(мн. щ}рьt), др. кур о «півень», n. ч. kur 
ас.», слц. kura «курка», вл. діал. нл. 
kura «те.», полаб. t'aurai (мн.) «кури», 
болг. м. кур «penis», схв. курjіі «півня
чий», слн. kura ((курка», стсл. К\)урь. 
«півень»;- nсл. kur'Ь, утворене за до
помогою суфікса -r- від звуконасліду
вального вигуку *ku або *kur; nов'я
зання з перс. xuros «nівень» (Briiclшer 
282), з дінд. kulalab (nорода курей), 
cakorab «ЯКИЙСЬ птах» (Petersson KZ 46, 
133; пор. Mayrhofer І 239, 365), з ч. llш
rit'] «бігти» (Machek ESJC 308; Holub
Lyer 273) недостатньо обгрунтовані.
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 450; Фасмур ІІ 422; 
Stawski ІІІ 385-387; Schuster-Se\vc 732; 
БЕР ІІІ 142_:_143; Skok ІІ 240; Bezlaj 
ESSJ ІІ 112; 3ССЯ 13, 129-130; Bern. І 
650; Гамкрелидзе-Иванов 602; Kofinek 
23, 217.- Пор. кукуріку, кур2 • 

[кур2 ] (вигук, яким підкликають ін
диків), [курсі] (вигу:К, яким відганяють 
індиків) Мо, [куркатиІ «бурчати; кумка
ти (про жаб) ВеНЗн; воркувати (про 
голубів) BeYr», [куркатьІ «кричати» 
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кураж 

(про індика) Л, [куркуватu] «кричати 
кречетом», [курчати] «воркувати (про 
голубів); сокоріти (про курей) 0», [кур
кала] «людина, яка постійно безглуздо 
кричить» Я;- р. [кr)ркатьІ «каркати», 
бр. [курна] «муркотіння кота; сопіння», 
п. kur (вигук, яким підкликають чи 
відганяють курей, індиків), ч. kuru (ви
гук, що відтворює крик горлиnі), вл. 
kurkac «воркувати», нл. kurkas «ворку
вати, ремствувати, бурчати, заїкатися», 
болг. куркам «бурчу; булькаю>>, схв. 
куретати «балакати»;- псл. *ku, *kur, 
звуконаслідувальні вигуки.- Пор. ку
куріку, кур1 . 

курага (<Gушені абрикоси без кісто
чок», [кургсіІ <<висушені зелені абрико
си» Я, [курега] <<абрикоси»;- р. бр. 
курага;- запозичене, очевидно, через 
російське посередництво з кумикської 
мови; кумик. kuraga (або lшraga) <<суше
ні абрикоси», аз. курага <<тс. »зводяться 
до тюрк. *kur «сухий» (пор. огуз. kur, 
тур. kuru «тс.» і т. д.).- Шанский 
ЗСРЯ І І 8, 450; Фасмер ІІ 425; Горяев 
176; Шипова 209-210; Дмитриев 539; 
Rasaпen Versuch 302. 

кураж. <<у давана хорабр їсть, розв' яз
ність», [курсіжитиІ «порушувати (спо
кій, сон), турбувати, тривожити» Па, 
курсіжитися <<чванитися; комизитися; 
бешкетувати», [курсіжитьІ <<будити; во
рушити» Л, [курЯжитиІ «турбувати, 
хвилювати» ЛЧерк, [куріЯжний] <<ОХО· 
чий» Ж;- р. кураж «кураж», бр. ку
рdжьщца «куражитисЯ», п. kuraz <<за
взяття, сміливість; кураж», ч. слu. ku
raz «сміливість, відвага», вл. lшraza, 
болг. кураж, м. кураж, схв. кураж, слн. 
kuraza «те.»;- запозичення з францу
зької мови; фр. courage «Хоробрість, 
мужність» пов'язане з coeur «серце», 
що продовжує лат. cor «серце; (перен.) 
душа, розум», споріднене з гр. x-Yjp <<сер
це», ЛИТ. sirdis ((ТС.», ПСЛ. *sь[dьсе, 
укр. серце.- СІС 378;· Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 450; Фасмер ІІ 423; Slawski ІІІ 392-
393; Kopalinski 543; Machek ESJC 308; 
Holub-Lyer 273; БЕР ІІІ 143; Dauzat 
185; Ernout-Meillet 142; Walde-Hofm. 
І 271-272.- Див. ще серце.- Пор. 
акОрД1 • 



курай 

курай (бот.) «Sa1sola L. (Salso1a 
kali); [нетреба колюча, Xaпthium spi
пosum L. І», [курdйницяІ «мотузка, якою 
прив'язують до гарби зібраний на па
ливо курай»;- р. [курай] «курай ру
ський, Salsola rutheпica Iljiп. », бр. 
[курай] «те.», болr. [курай];- запози
чення з тюркGьких мов; пор. башк. 
курай «курай», каз. lfypaй «борщівник 
сибірський», кирг. куурай «курай» (вхо
дить також до складу багатьох назв 
трав'янистих рослин).- Фасмер ІІ 422; 
Шипова 210; Радлов ІІ 921. 

куранти «баштовий або кімнатний 
годинник, що виконує невеликі музичні 
твори», [курантІ «весільна пісня» О, 
[ку рента] «Тс. » 0;- р. бр. курантьt 
«куранти», п. lшraпty «музика (дзвін) 
курантів; (механізм) куранти», [kurant] 
«арія, мелодія; вид старовинного тан
цю»;- запозичене з французької мови, 
очевидно, за посередництвом польської; 
фр. couraпte «курант (французький та
нець XVII ст.)», очевидно, виникло на 
основі словосполучення (la) daпse cou
raпte (букв.) «біжучий танець»; cou
raпt(e) є дієприкметником від courir 
«бігти», що продовжує лат. currere 
«Т<!. »; ·значення «куранти (годинник)» 
розвинулося вже в польській мові.
СІС 378; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 451; 
Фасмер ІІ 423; Kopalinski 543; Dauzat 
213, 214.- Див. ще кур'Єр, курс. 

[курапатися] «іти, плентатися, до
биратися» Я;- неясне; можливо, пов' я
зане з р. карабкаться «лізти, видиратися 
(нагору)». 

куратор «особа, якій доручено на
глядати за якою-небудь справою»;
р. болг. куратор, бр. куратар, п. вл. 
lшrator, ч. слц. kurator, м. куратйва 
«лікування», схв. куратор, слн. lшra
tor;- запозичене з латинської мови, 
можливо", через польське або німецьке 
посередництво (нім. Kurator); лат. cura
tor «опікун, управИтель» є похідним від 
curo «дбаю, доглядаю; поважаю».- СІС 
378; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 451; Фасмер ІІ 
423; Kopalinski 543; Slawski ІІІ 392; 
Holub-Lyer 273; Dauzat 225; Walde
Hofm. І 314.- Пор. акуратний, курувати. 

[курбало] «глибоке місце у річці, 
Г) Ж; криниця Ж»;- неясне; можливо, 

пов'язане з [курбелитиІ «вихритися; 
крутити»; у такому разі первісно могло 
означати «вир» або «свердловина ». 

курбанИ - див. корбан. 
[курбелитиІ «вихритися, клубитися; 

мести, крутити снігом 0», [курбелюватиІ 
«вихритися, клубочитися; крутити, обер
тати 0», [курбели, -лі] (мн.) (у слово
сnолученні [курбела/курбелі збивати]) 
«збивати пил», [курбелицяІ «сніг з 
вітром» О, [к.урбель6хаІ «заметіль, хур
товина» Ж;- не зовсім ясне; можливо, 
семантично видозмінене запозичення з 
німецької мови; нвн. kurbelп «крутити 
корбу» є похідним від Kurbel «корба»; 
пор. слц. kurbl'ovat' «крутити корбу», 
схв. курблати, курблавати «тс. » (з 
нім.). 

курбет «стрибок верхового коня з зі
гнутими передніми ногами; вид акроба
тичного стрибка; ДИВНИЙ ВЧИНОК>>;- р. 
бр. болг. курбет «курбет», п. kurbeta 
«стрибок верхового коня», ч. courbette 
«тс. », слц. kurbet «переворот; витівка», 
схв. курбета «стрибок верхового ко
ня»;- запозичення з французької мо
ви; фр. courbette «стрибок» є похідним 
від courbe «кривий, зігнутий», що про
довжує лат. curvus «кривий», спорід
нене з гр. xup't6\; «Тс. », сі рл. cor (знах. в. 
мн. curu) «круг», р. (на) корточках «на
впочіпки », укр. [кортатисяІ «пробива
тися, битися», а також псл. kriv'Ь, укр. 
кривИй; значення «стрибок коня» пере
йняте у французьку мову від іт. corvetta 
«тс. », того ж походження.- Шанский 

ЗСРЯ ІІ 8, 451-452; Slawski ІІІ 393; 
Dauzat 213; Gamillscheg 273; Walde
Hofm. І 317.-:- Див. ще кортатися, 
кривИй. 

кур ва «розпусниця», [курвальІ «рос
пусник», [курвач О, курвій, курвінець 
ЖІ «Тс. », [куревствоІ «розпуста» Я, 
[курвалькуватийІ «розпусний», [курвй
тиІ «розпусничати» Г, О, [щ)рвитисяІ 
«тс. » Ж. [прокурвdтитиІ «розтратити 
на повій», [скурвайІ «син розпутної 
жінки», [скурвийІ «розпусний» (також 
у лайливому словосполученні с. син), 
скурвитися;- р. бр. болг. м. курва, 
п. вл. нл. kurwa, ч. слц. kurva, схв. 
курва, слн. kйrva, kйrba;- псл. *kury 
(род. в. одн. kur'Ьve) утворене від kur'Ь 
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курган 

«півень» (як svekry «свекруха» від 
svekгь «свекор») з початковим значенням 
«курка>>, пізніше «розпусниця»; щодо 
семантичного розвитку пор. фр. cocotte 
«розпусниця» від coq «півень»; зістав
ляється також (Мартьшов Сл.-герм. вза
имод. 207-210) з гр. хбрюr;; «пан, госпо
дар», ПСJІ. prasёur-ь «родоначальник», 
лит. prakurёjas «прабатька»; спроба вва
жати псл. *kurva результатом скоро
чення псл. *kurop-ьt-ьva «куріпка» (Ma
chek ESJC 309), як і виведення від герм. 
*horion, *hora (гот. hors «перелюбниК>>, 
двн. huora (> нвн. Hure) «розпусниця» 
(Skok ІІ 245; Bern. І 651; Milewski 
RSI 26, 132; Mikl. EW 149), не має 
підстав.- Фасмер ІІ 423-424; Коген 
ИОРЯС 19/2, 296; Собалевский РФВ 67, 
216; ЖМНП 1911 (травенvь), 164; Slawski 
ІІІ 416-417; Schuster-Sewc 737-738; 
БЕР ІІІ 144-145; Bez1aj ESSJ ІІ 112; 
ЗС':Я 13, 132-133; Fraenkel 320; Loe
wenthal ZfS!Ph 7, 407; Liewehr ZfSIPh 
22, 103.- Див. ще кур1• 

курган, [кургання] (зб.) «горби» Ч;
р. бр. курган, др. курган'О, п. ч. слц. 
kurhan (з рос.), схв. кургая (з рос.);
запозичення з половецької (кипчацької) 
мови; полов. kurgan «твердиня, насипа
ний вал, фортеця; курган, висока мо
гила>> пов'язане з тюрк. kur- «сnорудити, 
укріnити, зміцнити»; nов'язання з перс. 
gurxane від gur «могила», xane «дім>> 
(Макарушка 10; Мелиоранекий ИОРЯС 
10/4, 122; Mik\. ТЕ! 424; Lokotsch 100) 
менш переконливе.- Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 452; Фасмер ІІ 424; Преобр. І 416; 
Горяев 176; Шипова 211; Дмитриев 539; 
Slawski ІІІ 402-403; Briickner 284; 
Bern. І 648. 

кургИкати, кургичати, кургінькати, 
курfнькати- див. кругунькати. 

[кургузиі%] «куций»;- р. кургузьtй 
«куцохвостий; тісний»;- очевидно, ре
зультат видазміни др. *к'Орногуз'О(и), 
складного слова з першою частиною 

*к'Орно- (> корно-), рефлекс якої на
явний в укр. карнавухий, і другою ча
стиною, пов'язаною з укр. гузd; пов'я
зання з лит. kiauras «дірявий» (Bern. IF 
10, 159) помилкове.- Шанский ЗСРЯ IJ 
8, 452; Фасмер ІІ 424; Преобр. І 416; 
Младенов AfSlPh 36, 119.- Див. ще 
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курдупель 

rуза, карнавухий, корнЯти.- Пор. кур
дупель, курнбсий. 

[курделиця] «сильний снігопад», 
[курд еля] «те.»;- очевидно, результат 
видазміни форми хурделиця ((хуртовина, 
заметіль», зближеної з [курбелиця] «ТС.» 
або з [ку ра] «те.», похідним від курИ
ти.- Див. ще курбелити, курИти, хур
делиця. 

[курдель] «вид захворювання худо
би; черв'як, якого вважають причиною 
цієї хвороби», [курділь] «те.>> Ж. [кур
дЮк] «хвороба язика у тварин», [курлюх, 
кордЮк, корлюк] «TG. » 0;- п. [kurdziel] 
«Виразка або опух під язиком у тва
рин», ч. kurdeje (тільки мн.) щинга>>, ст. 
kurdej ((ТС.», слц. [kurdzel'] «виразка у 
худоби»;- неясне; можливо, походить 
від псл. *kurdejь, з первісного *kurejь, 
похідного від *kur-ь «півень>> (пор. п. 
kurzeja, kuгzajka «бородавка» 1 *kurej-ь 
«курка з ознакою півня»); припущення 
про походження від н. Gurfei «вид ви
разки>> (Matzenauer 230) або від англ. 
scurvy «цинга>>, гол. scheurbuik «те. >> 
(Machek ESJC 308; Holub-Lyer 273) 
сумнівні.- Slawski ІІІ 399, 400; Briick
ner 283. 

[курдик] «людина невелиr<а на зріст, 
товста, сутулувата; карлик» Я;- оче
видно, пов' язане з [кuрдя] «мала на 
зріст людина>>, [кирдuчка] «те.; мала на 
зріст жінка>>; можливо, зближене з 
курдупель.- Див. ще кирдатий.- Пор. 
курдупель. 

[курділь] (орн.) «Лісовий жайворо
нок, Alauda arborea L. >> Ж;- очевидно, 
результат скорочення форми [чукурділь] 
«ТС. >> (див.). 

курдупель «коротун, куцій; непра
вильної форми (дрібний, недорозвинений, 
однобокий) овоч Ме; [горобець Л]», 
[курдуплик] «Неnравильної форми овоч» 
Ме;- р. [курдупик] «чорт», бр. [кур
дупьzй] «куций, безхвостий>>, п. [kurdu
pel] «низька людина; підліток, ма
люк», слц. [kurdupel'] «мала, низька 
людина»;- псл. *kьrnodupьlь, склад
не, пізніше спрощене, утворення з осrюв 
прикметпика *k'!n-ь(jь) (пор. р. [к6р
ньtй] «куций>>) «По!\іалічений, обрізаний, 
відламаний >>, що зберігся в складі слова 
карнавtjхий ( < корно-), і і:.тенника dtІpa 



курдЮк 

«зад»; пов'язання з лат. quadrupes «чо
тириногий>> або з нім. Kriippel «каліка, 
інвалід» (Karlowicz SWO 328) помилко
ве.- Фасмер ІІ 424, 330; Slawski ІІІ 
398· Briickner 283; Holub-Kop. 187; 
Ber~. І 669.- Див. ще дула, карнаву
хий, корнsІти.- Пор. курrузий, курші
пий, курнбсий. 

курдЮк «жирове ~ідкладення біл_я 
хвоста у деяких порщ овець; [живІт 
МСБГ}», курдЮчний;- р. болг. курдЮк, 
бр. курдзЮк;- запозичення з тюркських 
мов; тур. kujruk «Хвіст», каз. ~tУйрьщ,, 
кум. к~уйрук~. тат. кирг. куйрук 
«те.», тув. кудурук «хвіст; курдюК>>, 
очевидно, споріднені з монг. qudurug 
(худурук) «XBiGT».- БолдьІрев т.юркиз: 
мь1 55; Баскакав та ін. Кримськии укр. 1 

ор. 134-135; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
452; Фасмер ІІ 425; Преобр. І 416; Ши
пова 212; Дмитриев 540; Мелиоранекий 
ИОРЯС 7/2, 286; Gombocz KSz 13, 33. 

[куреки] (бот.) «качанна капуста, 
Brassica oleracea L. » Пі;- запозичення 
з молдавської або румунської мови; 
МОЛД. курекь «Капуста>>, рум. curechi 
«те.>> походять від лат. *coliculus (cau
liculus). «стеблинка, пагін, паросток», 
зменш. від caulis «стеблина (переважно 
капустяна), качан>>, спорідненого з гр. 
xauЛ6r;; «стовбур, стебло, рукоятка>>, 
прус. caulan «кістка>>, дінд. kulyam 
«Тс. », двн. данг л. hol «порожній (все
редині)».- СДЕЛМ 218; DLRM 209; 
Fraenkel 230; Walde-Hofm. І 189; Er
nout-Meillet 107; Юеіn 736. 

[курент) «весела весільна пісня» Ж. 
[ку рента, курант] «те.>> 0;- р. куран
та «старовинний танець; музика до 

цього танцю», бр. JкурантьtJ (ірон. про 
тягучий плач), п. kurant «танеuь; му
зика до танuю>>, ч. kuranta «те.»;- за
позичення з французької мови; фр. 
courante «старовинний танець>> є діє
прикметниковою формою жін. р. одн. 
від courir «бігтИ>>; сучасне значення, 
очевидно, розвинулося від первісного 
«старовинний танець>> через проміжне 
«пісня до цього танцю>>.- Slawski ІІІ 
391.- Див ще куранти. 

fкурет] «непромокальний плащ>> 
Я;- неясне. 

кур'Єр <ШОСИЛЬНИЙ; особа дЛЯ роз'їз
дів із спішним дорученням»;- р. ку
рьЄр, бр. кур' ер, п. kurier, ч. kuryr, слц. 
kurier, вл. kurer, болг. куриер, м. курир, 
схв. курfір, слн. kurir;- запозичене з 
французької мови (через російську і 
через польGьку); фр. courrier «гонець, 
кур'єр» походить, очевидно, від іт. 
corriere «те.», успадкованого з латин
ської мови; елат. currerius є похідним 
від лат. curro, currere «біжу, поспі
шаю>>.- СІС 379; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
459; Фасмер ІІ 430; KopaШiski 544; 
Slawski ІІІ 403-404; Holub-Lyer 274; 
БЕР ІІІ 146; Юеіn 363, 386; Dauzat 214; 
Gamillscbeg 274.- Див. ще курс.- Пор. 
конкуренція, коридор. 

[курзу-верзу] «нісенітниця, безглуз
да балаканина», [курзЮ-верзЮ] <<тс. », 
[курзЮкати] «верзти нісенітниц~>>;-:
складене утворення з основ д1єслш 

[к6рзати] «плести» і верзтИ (див.). 
курйти «палити (люльку, цигарку 

тощо); димити; підіймати пил; мести 
(про сніг); одержувати способом пере
гонки (горілку, смолу); [коптити ЖJ», 
[ку рачити] «топити вугіллям>> Ж. ку
рИтися, куріти, курітися, [курнЯжити] 
«мести, сіятись» Ж. [кур] «запах» Ж, 
[курсі] «курява, завірюха>> СУМ, Ж. 
[курdк] «головешка, ганчірки і под. для 
підкурювання бджіл>> Ник, fкурdч] «ву
гляр>> Ж, [куревицяl «заметіль>>, [куре~о} 
«дим; ганчір'я для обкурювання бд_ж1л; 
залишки вогню; ураган, вихор Ж}>, ку
рець, куриво, курИлка, [курИло] «ку
рильні речі>> Ж, курИльниця, курИльня, 
[курИчка] щигарка», [курuшка] «глиня
на кадильниця для ладану в селян», 

[курище] «вогнищ~ для обкурюванню, 
[курИще] «дим; хмара, мла; хмара куря
ви», курій, [курінь] «місце, де багато 
диму; вогнище пастухів на nолі; димар, 
комин; місце на подвір'ї, де варять їсти 
влітку Л; замет Ж; вихор Ж>>, [курі
ще] «запалена деревина для підкурю
вання бджіл у дуплянці» Л, [курія} 
«замет; вихор>> Ж, [куріЯ] «пилюка» Л, 
До, [курнИк] «пристрій у печі для стри
мування полум'я» Ж, [курнuця] «курна 
хата>> Я, [курнЯ] «отвір для виходу ди
му>> Ж, [курняsа! «завірюха>> ВеЗ а, [ку
рушка] «шматок гниJІого сухого дерева 
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курІнь 

або великий засохлий гриб для під
курювання бджіл» Я, [куря] «пил» Я, 
[курЯ] «снігопад з вітром» До, курява, 
[курЯвuцяJ «nил; заметіль ВеБ», [ку
рявкаJ «Те, що підіймає пил» Ж, [курЯк'J 
«гній для палива», [курянuця] «курява, 
пил; заметіль», [курЯч] «куреuь», ку
рИльний, курнИй, курявий, [куряний] 
«куряви й», вuкурити «вигнати димом; 
вижити», [закурЯвітuся] «Засмагнути, 
засмалитися (на сонuі) » ж~ ІзакуреньJ 
«згарище» Пі, [закурілий'] «запилений; 
закоптілий», недокурок, некурець, пе
рекур, підкурюватu, підкурка, підку
рювач, [прИкур] «nригоріла страва» Ж, 
[прокур] «неоплачений акuизом спирт», 
розкур, рдзю)рка, [укуріти] «заnороши
тися, задимитися»;- р. курИть «кури

ти», бр. курЬtць «ro.; мести (про сніг)», 
др. курити «ДИМИТИСЯ», П. kurzyc «ПИ
ЛИТИ, порошити; димити; мести, курити», 

ч. koufiti «димити; палити (тютюн)», 
слц. kiirit' «опалювати», kurit' sa «клу
бочитися», вл. kuric «димити; пора
шити; палити (тютюн)», нл. kuris «тс.», 
болr.. [курна] «заnалю, підпалю», 
схв. курити «димити, курити; гріти, 
топити (дровами); підбурювати», слн. 
kuriti «топити, опалювати», стсл. коури
ти «димити»;- nсл. kuriti «димити; па
лити так, щоб ішов дим»;- споріднене 
з лит. kurti «розпалювати (вогонь)», 
лтс. kuft «те.», гот. baiiri «вугілля», 
діел. hyrr «вогонь»; можливо, також 
ві рм. k'rak' «ТС. », ос. koyrd (kurd) «ко
валь», дінд. kuc;Jayati ( <*kurd-) «па
лить, nече»; іє. *keur-/kur-; пов'язання 
з герм. *rauki (нвн. Rauch) <щим » (Ma
chek ESJC 285; Holub-Lyer 265), як і 
припущення про спорідненість з дінд. 
kar- «робити» (Bern. І 671), сумнівне; 
виведення від іє. *ker-, а не *keur
(Pokorny 571) потребує глибшого об
грунтування.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
453; Фасмер ІІ 426; Преобр. І 417; 
Slawski ІІІ 423-425; Briickner 284; 
Schuster-Sewc 733-734; БЕР ІІІ 148; 
Skok IJ 242; Bezlaj ESSJ ІІ 113; ЗССЯ 
ІЗ, 123-125; Bern. І 651; Trautmann 
145; Stang 31; Абаев ИЗСОЯ І 610; 
Топоров IV 303-306. 

курІнь «легка будівля, єторожка; 
убоге житло; окрема частина ваnорізь-
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кого війська; казарма, житло козаків; 
у період громадянської війни - вtи
ськова частина революційного козацтва; 
[садиба разом з будівлями Л; погріб Л; 
частина села або міста, що має свою 
назву; навіс над входом у яму, де збері
гаються дрова Я; рибальська артіль; 
приміщення, де відпочивають або сидять 
під час негоди рибалки Берл; місце в се
.пі, де молодь проводить вільний час 
ЛПол; товариство продавnів споживчих 
товарів ЖJ», [курень] «курінь» Ж. Іку
рінівка] «табір; поселення, в якому 
живуть у куренях» Пі, [курнЯ1] «Заксп
тілий курінь» Ж, куріннИй;- р. ку
рень, бр. курань, п. kuren (з укр.);
запозичення з тюркських мов; чаг. kiiran 
«натовп; плем'я; загін воїнів», уйr. kii
rijiin «обоз» виводиться від тюрк. kur 
(<Оточувати»; пов' язання з псл. kшiti 
«курити» (Fortunatov ВВ ІІІ 69; Mikl. 
EW 427; Абаев ИЗСОЯ І 610) сумнів
не.- Макарушка 10; Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 452; Фасмер ІІ 425; Шипова 212; 
Дмитриев 561; Радлов ІІ 1451, 1455; 
Slawski ІІІ 401-402; Brikkner 283-
284; Bern. І 648; Lokotsch 100. 

куріnка (ори.) «Perdix perdix L.; 
[курка, Gallus domesticus; ва·льдшнеп, 
Scolopax rusticola L. Ж]», lкуропка] 
«куріпка» ВеНЗн, [куріп'Я, куроп' Я];
слu. [kuropka];- псл. *kurop'Ьt'Ьka, 
зменш. від *kurop'Ьty (род. в *kurop'Ьt'Ь
ve); результат закономірного спрошення 
важкої для вимови групи приголосних, 
що виникла після занепаду редукованих 
голосних (*куроn('Ь)т('Ь)ка > *куріпт
ка > куріпка); висновок про запозиче
ний характер слова,- очевидно, його 
походження від слu. [kuropka] (Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 281)- необ
грунтований.- Див. ще куропатва. 

куріцматися, куріш.м.атися- див. 
корізматися. 

курйоз;- р. курьёз, бр. кур'ёз, п. 
kuriozum, ч. слu. слн. kuriбzum, болr. 
куридз, м. куриозитет, схв. куриозан 
«курйозний»;- запозичене з франuузь
кої мови, можливо, через німеuьке по
середниuтво (нім. Kuriбsum «курйоз»); 
фр. curieux (жін. р. curieuse) «nікавий, 
допитливий; кумедний» походить від 
лат. ci1riosus «допитливий, дбайливий», 



куркап 

cuпosum «цікава річ», пов'язаними з 
curo «дбаю, доглядаю, поважаю; лі
кую».- СІС 379; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
458-459; Фасмер ІІ 430; Kopalinski 
544; Slawski ІІІ 404; БЕР ІІІ 146; Dau
zat 225; Gamillscheg 292.- Див. ще 
курувати.- Пор. акуратний, куратор. 

[куркан] «індик» Мо;- запозичення 
з молдавської мови; молд. куркая <<ін
дик», ЯК і рум. curcan «ТС.», Є ПОХідНИМ 
від молд. к!}ркз «індичка» (рум. ciirca 
«те.»), Запозиченого, очевидно, з тюрк· 
ських мов (пор. тур. gurk «індик», уйг. 
башк. тат. курка, казах. ку рке, узб. 
курка, чув. кііркка «те.»), щодо яких 
припускається звуконаслідувальне по
ходження.- Мо 46; Vrabie Romanosla
vica 14, 157; DLRM 208; Егоров 100. 

[куркубета] (бот.) «тиква звичайна, 
Lagenaria vulgaris І:..» Дз, [куртубет
ка] «те.» Мо, [куркуб'бта] «декоративна 
тиквочка» МСБГ, [куркубИта, куркуб6· 
та, куркуд(Jчі (мн. ), куркудуші (мн. )J 
«те.» тж;- запозичення з молдавської 
мови; молд. куркубета «гарбуз; тиква», 
як і рум. [curcubeta] «те.», походить від 
лат. cucurbita «гарбуз», очевидно, спо
рідненого з дінд. carbhatal) «огірок»; 
форма лат. cucurbita, очевидно, виникла 
шляхом редуплікації давнішої форми 
*curbita під впливом слова cucumis «огі
рок».- СДЕЛМ 218; Papahagi 337; 
Юеіп 381; Walde-Hofm. І 300; Er
nout-Meillet 119, 154. 

куркуль «багатий селянин-власник, 
на якого nрацюють наймити; [переселе
нець з іншої місцевості]», куркуленко 
«син куркуля», куркуленчиха «дружи
на сина куркуля», куркулИха «дружина 
куркуля», куркулівна «дочка куркуля», 
куркульнЯ, курщ}льство, курщ}лити 
«розкуркулювати», підкуркульник, роз
куркулити;- р. куркуль (з укр.);
очевидно, Запозичення з турецької мо
ви; тур. korkulu «той, що вселяє 
страх; страшний; н·ебезпечний » є по
хідним від дієслова korkulmak «бо
ятися»; припущення про зв'язок з тур. 
kurkШ «Критий хутром; одягнений в 
шубу» (Шанский 3СРЯ ІІ 8, 453-454), 
очевидно, хибне. 

куркума (бот.) «Трав'яниста рослина 
родини імбирних, із коріння якої до· 

курмей 

бувають жовту фарбу і пряну приnраву 
для їжі, Cl!rcuma L. »;- р. бр. болr. 
куркума, n. ч. слu. kurkuma;- запози
чення з новолатинської мови; нлат. cur
cuma походить від араб. qiirqum «шаф
ран, куркума».- СІС 379; ССРЛЯ 5, 
1870; Sl. wyr. obcych 381; Юеіn 385. 

[куркушаl (назва вівці) Доn.УжДУ 
IV;- неясне; можливо, пов'язане в [кор
коші] «ПОТИЛИЦЯ, nлечі». 

[курланчуr] (іхт.) «морський півень 
(летюча риба), Trigla l,. » Ж;- р. lкур
лаІічук] «те.»;- запозичення з тюрк· 
ських мов; пор. тур. kJrlangl<; «ластів
ка», kirlangi<; ЬаЩ~І «летюча риба» (букв. 
«ластівка-риба»).- Фасмер Il 426.
Пор. карандИч. 

[курлалий] «людина із знівеченими 
на руках і ногах пальцями», [курлапu
ця] «ТС. »;- результат видазміни давні
шого* корнелапий (< *k'Ьrnolap-ь) букв. 
«з обкарнаною лапою>> (пор. р. корно
ухий «той, у кого відрізано або покалі
чено вухо», [корнорукий] «безрукий або 
безпалий>>), складного слова, утвореного 
з основ *корний «відрізаний, покаліче
НИЙ>> і шіла.- Див. ще корнЯти, кур
навий, лапа.- Пор. кургузий, курду
пель, курносий. 

курлИ (вигук, яким імітують крик 
журавля), [курлу] «те.>>, [курлИкало] 
«людина, яка постійно безглуздо кри
чить>> Я, [курівкати] «курликати>> (про 
журавля) ВеНЗн, курлИкати СУМ, Ж, 
Ікурличіти] «курликати» Ж, курлЮка
ти;- р. курльr, бр. курльtкаць «курли
кати>>;- звуконаслідувальне утворен
ня.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 454; Фас
мер ІІ 426.- Пор. кру, курl, кур2 , 
курнИкати, мурлИкати. 

[курлук] «носатий>> (nро людину) Я;
очевидно, пов'язане з [І'ирлutа] (див.). 

[курлушка] «верхня шкірка» Я;
р. [курлушd] «шкаралуіlа; лушnиння», 
[курлушка] «Те.»;- неясне. 

[курмей] «мотузка», [кур.ман, кур.мій] 
«те.», [кур.манuна] · «розірваний одяг», 
[кур.мdння] «шмаття» Я, [кур.матя] 
«брудна білизна» О, [кур.мdччя] «дрантя, 
лахміття», [закур.менитuся] «закутати
ся хусткою>> О;_:_ запозичення з мол
давської або румунської мови; молд. кур
мей «мотузка, вірьовка», рум. curmei 
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курнавий 

«ТС. » ПОХОДЯТЬ Від гр. X0p~-t6c;; «СТОВ
бур; колода; жердина», nов'язаного з 
xєlpro «стрижу», сnорідненим з вірм. 
k'erem «скребу, дряпаю», двн. sceran 
«різати, стригти», псл. skora, укр. [скі
ра].- Scheludko 137; Cranjala 328; Vra
bie Romanoslavica 14, 157; СДЕЛМ 
218-219; Papahagi 339; DLRM 209; 
Frisk І 810-811; Bern. І 145.- Див. ще 
скіра. 

[куршівий] «покалічений» ВеНЗн, 
[курнЯний] «кирпатий» Я;- р. [курна] 
«людина з понівеченим носом»;- форми, 
пов'язані з курн6сий або з давнішим 
*корний (пор. р. [к6рньzй] «коротенький, 
куций>>), [корнЯти] «колоти, бити, ру
бати (<відрубувати, відрізати)»; пере
хід о > у в основі *корн- не зовсім яс
ний.- Див. ще корнЯти.- Пор. кур
лапий, курносий. 

[курнапет] «кирпатий» (лайка) Я;-
афективне утворення від [курнЯний] 
«те.», курносий (див.). 

курнИкати «тихо наспівувати, бур
мотіти>>СУМ, Ж;- р. [курньtкать] «мур
котати (про кішку); тихо співати», бр. 
[курна} «котяче муркотання»;- звуко· 
наслідувальне утворення (пор. р. [кур
ньl] (вигук; яким імітують нявкання 
кота).- Пор. курнЯв. 

курносяй «кирпатий», [курон6сий] 
«те.» Па;-р. курн6сьzй, ст. корноно
сьІU;- псл. (ех.) [*k'!nonos-ь], утворене 
з основ прикметника *k"rn'Ь «укороче
ний, обрубаний, куций>>, яка збереглась 
в укр. [корнЯти] «колоти, бити>>, та 
іменника nos'Ь «Ніе»; пізніше в цьому 
слові випав один з двох суміжних одна
кових складів но і, як і в ряді сnорідне
них з ним, відбувся не зовсім ясний nере
хід початкового кор- в кур-.- Була
ховський Мовозн. 9, 1951, 17; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 454; Фасмер ІІ 427; Преобр. І 
356; Сергеєв РР 1973/2, 156-160; Рой
зензон ЗИРЯ VI 142-144; Bern. І 669.
Див. ще корнЯти, ніс.~ Пор. карнаву
хий, курrузий, курдупель, курлапий. 

[курнут] «колюЧий бур'ян>> Мо;
очевидно, запозичення з молдавської 
або румунської мови; молд. курщ}ц 
(бот.) «нетреба, Xanthium L. >>, рум. 
cornЩ «роговик nольовий, Cerastium 
arvense L. >> утворені за допомогою су-
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куропатва 

фікса -уц (-ut) від молд. корн «ріг», 
рум. соrп «тс. >>, які походять від лат. 
cornu, спорідненого з гр. хЄрсч; «те.>>, 
псл. *korva «корова».- СДЕЛМ 204; 
DLRM 188, 189; Papahagi 307; Walde
Hofm. І 277; Ernout-Meillet 144.
Див. ще корнетІ, корова.- Пор. кор
нута. 

курнути «несnодівано виїхати куди
небудь; втекти»;- очевидно, результат 
контамінації слів курИти «Їхати, бігти, 
здіймаючи куряву» і чкурщ}ти «несподі
вано побігти, втектИ>> (див.). 

[курнЯв] (вигук, що імітує нявкання 
кота);- р. [курнЯвкатьJ «нявкати>>, бр. 
курнЯу (виг.), курнЯукаць «нявкати>>;
очевидно, результат контамінації слів 
курнИкати і нЯвкати.- Фасмер ІІ 427; 
Преобр. І 417.- Див. ще курнИкати, 
няв. 

[курнЯвка] (бот.) «Порхавка, Lyco
perdon (Tourn.) Pers. >>, [к!}рявка] «тс. >> 
Ж;- похідні утворення від курИти(ся), 
курнИй; назви зумовлені тим, що в зрі
лому стані порхавка легко лопається, 
викидаючи спори у вигляді диму, ку
ряви (Зерова 154; Симоновиn 285); пор. 
інші назви порхавки: [димна губка, 
курна губка].- Див. ще курИти. 

[куроварня] «горілчаний або пивний 
завод» Ва;- результат контамінації 
слів ю)ptlmи «одержувати способом пере
гонки (горілку, смолу)» (пор. винокур
ня) і варИти (пор. пивоварня).- Див. ще 
варИти, курИти. 

курок «частина ударного механізму 
в ручній вогнепальній зброї»;- р. бр. 
курок;- очевидно, через посередниитво 
російської мови запозИчене з польської; 
п. kurek «курок; фігурlІа мішень у ви
гляді півника; флюгер; кран» є каль
кою нім. Hahn <<курок; кран; півень».
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 454; Фасмер ІІ 
427; Преобр. І 417; Желтов ФЗ 3, 7; 
Sla\vski ІІІ 400.- Див. ще кур1 . 

[куропарник] «торба для вівса, корму, 
фуражу» Ж;- неясне. 

курошітва (орн.) «сіра куріпка, Per
dix perdix L.», Ікарапатка ВеНЗн, курі
патра ВеЛ, куріп'ятка Шарл, куропата 
ВеБ, куропатиця ВеНЗн, куропатка 
Ж. куропатла Ж, куропатра ВеБ, 



курорт 

куруnатва Бі, куруп'.<l Бі] «те.», 
[куріпей] «назва вола, схожого мастю 
на куріпку» Я, [куруп' Ятко] «курча» 
Ж;- р. куропатка «куріпка>>, [куро
патва], бр. курапатка «те.», [куропат
ва] «зграя куріпок», п. kuropatwa «ку
ріпка>>, ч. koroptev, слц. (заст.) ku
roptva, вл. kurotwa, нл. kurwota, полаб. 
t'aurepotka «те.», слн. kurnprat «бекас, 
вальдшнеп>>;- псл. *kuropnty (род. в. 
*kuropntnve), утворене з основ слів 
kurn <<Півень>> і *pnta «птах»; назва по
в'язана з· тим, що куріпки рухаються 
так само, як і кури (неохоче літають, 
рідко використовують крила); у зв'язку 
з вирівнянням другої частини за утво
реннями на -тва і занепадом кореневого 
'Ь у груnі приголосних птв розвинувся 
вторинний голосний а; припущення про 
фонетичні зміни у другій частині вна
слідок зближення з утвореннями на 
-атка (Фасмер ІІ 428; Преобр. І 418; 
Bern. І 648) або про спільне походження 
другої частини з болг. патка <<Качка>>, 
схв. патка «ТС. » (Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 281) сумнівні; спроба пов'язати 
першу частину з слов. kuriti <<бігти>> 
(Machek ESJC 278) непереконлива.
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 260, 262, 
409; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 455; Фасмер ІІ 
428; Желтов ФЗ 4, 1876, 35; Саболев
ский РФВ 64, 137; Slawski ІІІ 407-409; 
Briickner 284; Holub-Kop. 180; Holub
Lyer 262; Schuster-Sewc 736-737; 3ССЯ 
ІЗ, 127-128; Бернштейн Очерк 1974, 
234.- Див. ще кур1 , птИця. 

курорт, курортник;- р. бр. болr. 
курорт, п. kurort;- заnозичене за по
середництвом російської мови з німець
кої; нім. Kйrort букв. «лікувальне місце>> 
є складним утворенням з основ іменни
ків Kur «лікування», що походить від 
лат. cura «піклування, догляд; ліку
вання, догляд за тілом>>, пов'язаного з 
curo «турбуЮся; лікую; доглядаю», і 
Ort «місце>> (від двн. свн. ort «місце; 
пункт; гострий кінець (зброї)>>), спорід
неного з сангл. ord «гострий кінець 
(зброЇ)>>, а також З алб. USt «КОЛОС», 
лит. usnis «будяк, чортополох».- СІС 
375; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 455; БЕР ІІІ 
148; Юuge---'Mitzka 413, 525; Walde
Hofш. І 314; Ernout-.;;~eillet 159.-

курс 

Див. ще курувати.- Пор. акуратний, 
куратор. 

куросліп (бот.) «калюжниця, Caltha 
L.; анемона дібровна, Anemona nemoro
sa L. »;- р. [ку рослепІ «калюжниця бо
лотяна, Caltha palustris; анемона дібров
на; жовтець їдкий, Ranunculus acer 
L. », бр. кураслеп «анемона; жовтеuь; 
калюжниuя», п. ст. kuroslep «Курячі 
очка, Anagallis L. », схв. [kuroslijep] 
«чемерник, Helleborus L. >>, слн. [kuro
slep] «курячі очка», [kuroslek] «жовтеuь 
їдкий»;- назви, пов' язані з виразом ку
ряча сліпота (хвороба очей); анемона 
вживається для лікування відомої очної 
хвороби (Анненков 34); до цієї ж родини 
належить калюжниuя (Нейшrадт 250, 
255) та деякі інші рослини з подібною ж 
назвою (пор. р. [курослеп] «жовтець»).
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 455; Slawski ІІІ 
426; Bezlaj ESSJ ІІ 113; ЗССЯ 13, 129.
Див. ще кур1 , сліпИй. 

[курпек] «смушок з ягняти місячно
го віку>> Я;- р. [курпек! «Ягня; кара
куль», [курпей] «шкурка ягняти; сму
шок», болг. [кюрпе(-нце)] «маленьке 
ягня>>;- очевидно, запозичення з ту

рецької мови; пор. тур. kбrpe «свіжий, 
ніжний; молодий», споріднене· з дтюрк. 
korpa «молодий, свіжий» (korpa oyul 
«дитина, що народилася навесні»).
Фасмер - Трубачев ІІ 428; Шипова 214. 

[курпенє] «певна частина вишивки на 
сорочці>> Ж;- неясне. 

курс «Напрям; цикл навчання; ряд 

лікувальних процедур; вартість цінних 
nаперів», [курсак] «слухач навчальних 
курсів>> Ж, курсант, курсИстка, кур
сівка, курсувати;- р. бр. болг. м. курс, 
п. ч. вл. нл. kurs, слu. kurz, схв. курс, 
ели. kurz;- запозичене, можливо, че
рез французьке або німецьке посеред
ниuтво з латинської мови; лат. cursus 
«біг, швидка їзда; дорога, напрям; по
дорож>> пов'язане з curro «біжу, посnі
шаю>>, спорідненим з скімр. carrawc 
(> кімр. carrog) «каскад», дірл. скімр. 
carr «двоколка, фурГон», брет. karr: 
«колісниця>>; значення <<Напрям руху, 
шлях (судна)>>, очевидно, запозичене за 
посередництвом голландської мови (гол. 
koers «курс, маршрут (корабля)>>).
СІС 379; Шанский ОСРЯ ll 8, 455-457; 
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курсак 

Фасмер ІІ 428-429; Преобр. І 418; 
Горяев 176; Slawski ІІІ 411; Kopalinski 
545; Briickner 284; Holub-Lyer 274; 
Holub-Kop. 195; БЕР ІІІ 148; Кluge
Mitzka 414; Dauzat 214; Walde-Hofm. І 
315-316.- Пор. екскурсія, конкурен
ція, конкурс, корИда, кур'Єр, курсИв. 

[курсак] «порода голубів» Я;- не
ясне; можливо, пов'язане з тур. kur
sak «воло (у птахів)». 

курсИв «друкарський похилий 
шрифт»;- р. болг. І<урсИв, бр. курсіу, 
п. kursywa, .ч. kursiva «курсив; неве
лика замітка в газеті», слц. слн. kur
ziva «курсив», м. курзив, схв. ~<урзїі.в 
«те.»;- запозичене з середньолатин

ської мови через німецьке або французь
ке посередництво (нім. Kursiv, фр. cur
sive); елат. cursїva (littera) «Швидке 
письмо, скоропие» є формою жін. р. 
прикметника cursїvнs, пов'язаного з діє
еловам curro «біжу, поспішаю».- СІС 
379; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 456; Фасмер ІІ 
429; Slawski ІІІ 412; Kopalinski 545; 
Holub-Lyer 274; БЕР ІІІ 149; Младе
нов 263; Dauzat 225.- Див. ще курс.
Пор. екскурсі я, конкуренці я, конкурс, 
кур'Єр. 

[куртаlJ «короткий до пояса одяг», 
[куртdк] «сіряк» О, [І<уртан] «короткий 
чоловічий одяг на ваті» Я, [куртtіс, 
куртачІ «TG. » Я, [І<уртачІ<а] «сіряк>> О, 
[куртdша] «Коротка сукня>> Я, [куртИ
на] «короткий до пояса одяг>> Я, КІ)рmІ<а, 
\щjртя] «сіряк» О, [І<уртuй] «короткий>> 
Г,Ж;- р. [І<урта] «куртка>>, куртІ<а,бр. 
[курта], п. kurta «те.», ч. заст. kurta «рід 
короткого верхнього одягу>>, слц. заст. 

kurtka «короткий кожушок»;- запози
чене, очевидно, через польське і угор
ське посередництво (уг. kurta «корот
кий>>) з латинської мови; лат. curtus 
«короткий (елат.- також про одяг); 
обрізаний; неповний» споріднене з псл. 
*kort-ьkь, укр. кор6tпІ<ий; припущення 
про походження з тур. kiirta «короткий 
одяг» (Горяев 176; Доп. 1, 24; Mikl. EW 
148; ТЕ12, 113; Nachtr. 2, 161; Tiktin 3, 
1398; Hanusz PF І 464) менш прийнят
не.- Richhardt 71; Zar~ba JP 4111, 5; 
Балецкий St. sl. 9, 355-357; Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 458; Фасмер ІІ 429-430; 
Slawski ІІІ 413; Briickner 284; Bern. 
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І 649-650; Matzenauer 230.- Див. ще 
короткий.- Пор. курта2 • 

[курта2 ] «куцохвоста вівчарка», l~<yp
тdтuйl «куцохвостий>>;- р. (півд.) [кур
та] «короткохвоста вівчарка», бр. [кур
тdтьtl «куций», п. слц. [kurta] «собака 
з коротким (відтятим) хвостоМ>>, схв. 
[куртаст] «обтятий, безхвостий, ку
ций», слн. [kurtac] «тварина з обрізаним 
хвостом», kurtast «з підрізаним хвостом>> 
(про собаку);- запозичене, можливо, за 
польським посередництвом, з румун

ської або угорської мови; рум. [Curtu] 
(назва безхвостого собаки), уг. kurta 
«пес>> походять від лат. curtus «корот
кий>>; виведення безпосередньо від лат. 
curtus (Slawski ІІІ 414) менш обгрунто
ване.- Фасмер ІІ 429; Преобр. І 419; 
Briickner 284; Machek ESJC 249; Pusca
riu І 41; Cranjala 330-331.- Див. 'ще 
курта1 . 

[куртавка] (зоол.) «жаба, Rana» 
ВеУг;- очевидно, результат видазмі
ни незасвідченої форми *юjрІ<аВІ<а, по
хідної від [куркатиl «кумкати» (про 
жаб).- Див. ще кур2 • 

[куртасик] «трикутна полиця в кутку 
хати під образами для. лампади» Я;
результат видазміни незасвідченого дав
нішого * кутdсик «те.>>, зменш. від *~<у
тас «ТС. >>, ПОХідНОГО від І<ут (дИВ.).
Пор. кутас2 • 

куртИна «грядка для квітів, клумба; 
ділянка, засаджена однією породою де
рев; частина фортечного валу між двома 
бастіонами», [І<ортuна! «завіса, засло
на» Ж;- р. куртИна «грядка для кві
тів; ділянка, засаджена однією породою 
дерев>>, бр. курціна «те.>>, п. kurtyпa 
«завіса; (заст.) стіна між бастіонами>>, 
ч. kurtina «стіна між бастіонами», заст. 
kortina «завіса>>, ех в. · ~<уртuна «стіна 
між бастіонами; вид театральної заві
си»;- запозичене з франuузької мови че
рез російську і через польську; фр. 
courtine «запона, завіса; куртина>> про
довжує елат. cortїna «шпалери, драпі
ровка>>, що походить від лат. cohors 
«обора; натовп; когорта; почет прето
ра у провінції».- СІС 380; Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 457; Фасмер ІІ 429; Slawski 
ІІІ 416; Briickner 284; Machek ESJC 278; 
Matzenauer 230; Dauzat 214; Bloch І 



куртЯк 

185; Walde-Hofm. І 280.- Див. ще 
когорта.- Пор. гардИна. 

[куртЯк] (назва барана) Доп. УжДУ 
IV;- неясне; можливо, пов'язане з [щjр
тйй] «короткий»; не виключається зв'я
зок з [крутЯк] (пор.). 

курувати «лікувати»;- запозичення 
з польської мови; п. kurowac, як і слu. 
заст. kurovat' «Тс. », походить від лат. 
curo (-are) «лікую, доглядаю; турбуюся» 
(cura «турбота, догляд»), етимологічно 
неясного.- Slawski ІІІ 410; Walde
Hofm. І 314.- Пор. куратор, курорт. 

[куружІй] «сторож» Мо;- запозичен
ня з турецької мови; тур. korucu «лісо
вий сторож; (іст.) особливий клас яни
-чарів» є похідним від koru «лісок, гай; 
стримувати», яке зводиться до тюрк. 

*kory <<оберігати, захищати)).- Riisanen 
Versuch 282. 

[курчавка] (бот.) «порхавка, Lyco
perdon (Tourn.) Pers. » ВеНЗн, [кур
павка] «Те.» ВеНЗн;- не зовсім ясні 
словотворчі форми, очевидно, пов'язані 
з ІЧ}рtlти «порошити» (див.).- Пор. 
курнЯвка. 

[кур шавий] «миршавий, худий, кво
лий» (про худобу) МСБГ, [куршак] «хво
роблива, худа тварина>> тж, [куршукІ 
«малень-кий качан кукурудзи>> Мо, [за
куршивіти] «запаршивіти, зачахнути» 
Я;- очевидно, пов'язане з ч. [krs] «кар
ликове дерево>>, [krsati] «худнути>>, схв. 
кj':пшьав «відсталий у рості>>, які зво
дяться до псл. *k'!х'Ь «лівий>> (давніше 
«худий, змарнілий»); тлумачення [за
куршивіти] як афективного утворення 
(ЕСУМ ІІ 227) помилкове.- Див. ще 
корх. 

[курята] «тріщини на руках і ногах 
від холоду, вітру» Я, курчата «ТС.>>;
резуJlьтат перенесення назви [курЯта] 
«курчата», зумовленого, очевидно, nо

дібністю потрісканої шкіри людини до 
нерівної Шкіри обпатраної кур ки (як 
семантичну паралель пор. р. гусиная 

кожа - про пухирчатувід холоду шкіру 
людини).- Див. ще кур1 • 

[курятник] -(бот.) «сnориш звичай
ний, Polygonum aviculare L. » ВеУг, 
ВеНЗн, [щ}рячка, курячнuк] «Те.» тж;
похідне утворення від кt)ри; назва зу
мовлена тим, що спориш охоче поїдають 

кусати 

кури, як і гуси; пор. інші назви спори
шу; [куряча трава, гусяча трава], р. 
[гусЯтник], бр. [гусЯтнік].- ВеУг 
231.- Див. ще кур1• 

кусати, куснути, кусонути, кус «шма
ток; [небагато]», [кусак] «кусок, ку
сень», [кусака] «куслива людина; го
рілка, настояна на перці та коріннях», 
[кусало] «зуби, щелепа; щипці для горі
хів» Ж, [кусачка] «Нагайка» Я, кусачки 
«гострозубці», кусень «кусок; [занадто 
вистрижене міGце]>>, [щ/сінь] «кусень>>, 
[кусійка] «все, що кусається, гризе; 
паразити; змія, гадюка>> Ж, [кусіка] 
«TG. >>, [куска] «все, що кусається, гризе 
(миші); комахи-паразитИ», [куслій] «той, 
що кусається» Я, [кусман] «великий 
шматоК>>, [кусмилЯка] «те.» Сизько, кус
ник, кусок, [кусЯ] «все, що кусається; 
змія; назва лихої жінки», [кусценки] 
«небагато, трошки>> ВеЛ, [кусчик, кусь
цьіцьок ВеЛ, кусьціцька Вел, кусьцьок 
ВеЛ, кущик Ж] «те.», [кускйй] «Їдкий, 
КУСЛИВИЙ, КОЛЮЧИЙ» Ж, куслИвий, ку
СІОЧИЙ, [кушлЯчий] «кусливий>> Ж. [кусі] 
(вигук, яким нацьковують собак), кусь 
(виr.), вкус «укуе», [відкус Ж, відкуска 
ЖJ, вприкуску, [докус} «зовсім» О, за
кусИти «заїсти випите або з'їдене; 
з'їсти небагато; затиснути Зубами>>, за
куска СУМ, Ж, надщjс, [надкусок] «КУ· 
сень >> Ме, [нед6кусок} «недоїдок» Ж, [пе
рекусtlти] «з'їсти нашвидкуруч, неба
гато>>, [перекуска] «закуска>>, підкусИти 
«кусаючи внизу, зіпсувати; дошкулити 
в'їдливим зауваженням, натяком», [по
кус] «небагато, деяка кількість», [по
кусчіцка] «тс. >>, прuкус, прикуска, про
кус, прокусина, [скусник] «той, що від
кушує>>, укус, уприкуску;- р. кусать 
«кусатИ>>, бр. кусаць, др. кусати, п. 
k<~,sac, ч. kousati, слu. kusat', вл. kusac, 
нл. kusas, полаб. k2set «TG. », болr. кісам 
«рву, розриваю; зриваю; ріжу>>, м. каса 
«кусає; підколює; щипає (про мороз)>>, 
схв. кусати «Їсти, уминати», слн. k6-
sati «розривати на шматки>>, стсл. кжсd
ти «кусати, гризти>>;- псл. kttsati, по
в'язане з kQS'Ь ( < *kond-so-s) «кусок»;
споріднене з лит. k<{sti (kandu) «кусати; 
їстИ>>, k~snis «шматок», лтс. kuбst «ку
сати», гр. x'\чbl'5rov «ніж, лезо; зубuі», 
xvwбaЛ.ov «дшшй звір>>, можливо, та-
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кож з двн. haпtag «rоетрий, ріжучий», 
дінд. khadati «жує, кусає», пере. xayad 
«жує», псл. c~stь, укр. частИна; збли
ження з гр. тЄvбrо «обгризаю» (Pedersen 
Kelt. Gr. І 160) або з гр. Mxvro «кусаю», 
дінд. dasati «куеає» (Machek Sbornfk 
FFBrU І 1952, 82-83) малопереконли
ві.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 459; ФаG
мер ІІ 431; Преобр. І 420; Брандт 
РФВ 21, 215; Slawski ІІ 121, 128; Briiek· 
ner 225; Mach~k ESJC 285; Ho\ub-Lyer 
265; S6buster-Sewe 738-739; Младенов 
268; Skok ІІ 245-246; Bezlaj ESSJ ІІ 
69; 3ССЯ 12, 65-66; Bern. І 601; Fraen
kel634; Trautmann 116; MiihJ.-Endz. ІІ 
349; Mayrbofer І 308; Pokorny 560. 

[кусий} «куuий; чорт» Ж;- бр. кусо 
«важко, недоGтатньо», n. kusy «куций», 
ст. ki;sy «короткий; коротко одягнений, 
обрізаний; без хвоста або з коротким 
хвостом; малий, недоGтатній», ч. слц. 
kusy «куuий, неповний, неuілковитий », 
вл. kusi «куций, безхвоетий, короткий», 
нл. kusy «то.», болr. К'ОС «короткий, 
куций, низький; [чорт]», [кус] «короткий, 
без хвоста або з коротким хвостом», м. 
КУС «КОрОТКИЙ; КУUИЙ, НИЗЬКИЙ», GXB. 
к!}с «куuий; коротко обрізаний; без
хвостий», слн. koso(rep) «куцо(хвоGтий) 
(з відрізаним цілком або частково хво
стом)», uсл. кн;сь. «куций, а обрізаним 
хвостом»;- ПGЛ. kQS'Ь (прикм.) «куций», 
пов'язане з k<;>s-ь «кусень», k<;>sati «куса
ти».- Фасмер ІІ 437; Slawski ІІ 128-
129, ІІІ 432; Briickner 225-226, 285; 
Macbek ESJC 309; Scbuster-Sewc 739; 
Skok ІІ 245-246; Bezlaj ESSJ ІІ 70-
71; ЗССЯ 12, 67-68; Bern. І 601.-Див. 
ще кусати.- Пор. куций. 

[кусИ ти} «спокушати» Ж, Б і, [ку
сати} «Те.» Бі, щjшати «куштувати», 
[кусfйка} «спокуеа» Ж, [вкусl «смак» Ж, 
Івскус] «TG. » Ж, [вщ/снйй] «смачний» Ж, 
підкуса «спокуса», [покуса] «Те.», [ску
сИти] «спокусити», [ску шати, скушува
ти] «те.», [скус} «смак, аnетит» Нед, 
[ск!}ска} «спокусниuя? сnокуслива річ?», 
Іскус(ь)ний] «смачний» Нед, спокусИти, 
спокуса, спокусник, спокуеливий,·- р. щj
шать «Їсти», вкусИть «покуштувати; за
знати», искусйть «спокусити», бр. Іку
сйцца] «сміти, мати відвагу, наважитися 
(на щось)», др. кусити «куштувати; за-
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знавати», n. kusic «спокушати», ч. oku
siti «спробувати; випробувати», ст. po
kusiti «піддати спокусі», слц. okiisit' 
«спробувати (на смак), покуштувати; 
випробувати», болг. (кусам} «куштую», 
м. искуси «випробовує», схв. окусити 
«трохи поїсти, покуштувати», ели. iskii
siti «<mокусити», okiisiti «покуштувати», 
стсл. кь.к~уситІt «покуштувати; зазна

ти>>, lfCKO 'J"СИТИ «ВИ ПИТаТИ ХИТрощами, 

спокусити»;- псл. kusiti «куштувати, 
пробувати, епокушати»;- давнє запо
зичення з готської мови; гот. kausjan 
«nробувати, куштувати» опаріднене з 
двн. днн. kjosan, нвн. kiesen «вибирати», 
лат. gustare «куштувати, пробувати>>, 
гр. "\'Вою «куштувати, пробувати; пі
знавати», дінд. jU$<1te «знаходить при
ємним, любить», jщajate <<знаходить в 
чомусь задоволення>>; дієслова кусИти 
і кусати, очевидно, зазнали контаміна
nП завдяки семантичній та фонетичній 
близькості; припущення первісного 
зв'язку між uими дієсловами (Briickneг 
284) не має підGтав.- Шанский ЗСРЯ 11 
8, 464; Фасмер ІІ 431; Преобр. І 420; 
Брандт РФВ 22, 144; Slawski ІІІ 429-
430; Machek ESJё 309; БЕР ·ІІІ 152; 
Skok ІІ 247; Bez1aj ESSJ ІІ 114; ЗССЯ 
13, 135; Мартьшов Сл.-rерм. взаимод. 
71-72; Bern. І 625; Mik1. EW 149.
Пор. дегустація, куштувати. 

[куславка} (іхт.) «сікавиця, щипівка, 
Cobitis taenia L. » ВеНЗн;- р. [кусач
каJ, слц. [kusak] «ТG. »;- похідне утво
рення від кусати; назва зумовлена на
явністю у сікавиці рухливих підочних 
колючок, якими можна поколоти пальці 
(Сабанеев 505); пор. інші назви цієї 
рибИ! сікавйця, [сікач, сікунка, щіпавка], 
р. щипавка, [секун], бр. !щипавка, се
кач, секун], п. [siekierka], ч. слц. sekaveo, 
болг. щипок, ехв. seka, sеkus.-Коломи
ец Происх. назв. рь1б 35-36.- Див. ще 
кусати. 

[куст] «кущ, букет; (заст.) сільське 
свято на другий день трійuі, коли дів
чата, прикрашені вінками, ходять з 
піснями» Ж, [кустйтися] «кущитися» 
Я;- р. бр. куст «кущ>>, др. кусm'й 
«Те.»;- псл. (ех.) [kust-ь];- зіставля
ється з лит. kiioksta(s) «кущ, чагарник; 
жмуток», kukstas «жмуток соломи на 
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жердині як межовий знак»; вважається 
також утворенням з префікса ku- і ко
реня sto- «СТОЯТИ» (3ССЯ 13, 137-138); 
зіставлення з свн. huste «копиuя в 
полі», лтс. kupstas «купина, грудка», 
стсл. коуnь «купа, з'єднання» (Bern. І 
652) менш обгрунтовані; припущення 
про сnорідненість з кисть, кИта (Peters
son IF 34, 227) викликає сумнів.- Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 460; Фасмер ІІ 432; 
Преобр. І 421; Филин Происх. яз. 279; 
Slawski ІІІ 434-435; Mikl. EW 421; 
Fraenkel 317; Trautmann 139.- Пор. 
кущ. 

кустар «дрібний товаровиробник», 
кустарник, кустарщина;- р. кустарь;
через російське посередництво запо
зичене з середньонижньонімецької або 
нововерхньонімецької мови; снн. kun
ster «знавець мистецтва, ремесла», 

kunstener або нвн. ст. kunster, kйnster 
«тс. » (> Kйnstler <<художник, майстер 
своєї справи») є похідними від снн. kunst 
«Мистецтво, уміння, здібність», нвн. 
Kunst «тс. »; у російській мові німецьке 
слово зазнало вnливу з боку слів із су
фіксом -арь; пов'язання з р. куст «кущ» 
(Коген ИОРЯС 19/2, 296) неприйнятне.
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 460; Фасмер ІІ 
432; Преобр. І 420; Юuge-Mitzka 413.
Див. ще куншт. 

кустернва, кустериця, кустрuця -
див. костер2 • 

[кустра] «кудлата голова>>, [кустрі] 
«кудла>>, [куштра] «кудлата голова», 
[к!}штря] «ТС.>>, [кустратий] «Кудла
тий>>, [куштратий] «тс. >>, [закуздраний] 
«розпатланий» Ва, [закустраний, за
куштраний] «тс. », [закtjстрати] «ску
йовдити >>, [закtjстрити Ж, закуштрати, 
розкустрати] «тс. >>;- слц. [kustra] «не
чоса>>, [kustryJ «кудла>>, схв. куштра 
«волосся, шерсть>>, куштрав «кудлатий, 
кучерявий», слн. kiistra «скуйовджена 
голова>>;- очевидно, пов'язане з [ко
струб] «нечепура, неохайний>> ( < «шор
сткий; кошлатий, · розкуйовджений») 
(пор. кострубаmий «шорсткий; недолад
ний; кошлатий, розкуйовджений») і ра
зом з ним зводиться до псл. kostra «щось 
остюкувате, гостре>>; пояснення перехо

ду kostr- > kustr- вnливом слц. [kudra] 
«локон>>, укр. кудрі (Machek ESJCS 249) 
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сумнівне; пов'язується також (3ССЯ 13, 
136-137) З ПСЛ. kutiti «KOПaTИCЯ>>.
Slawski ІІІ ,132; Bezlaj ESSJ ІІ 114.
Див. Ще К0СТруб1 • 

[кустрець] «чиряк, прищ, струп»;
неясне. 

[кусцілько] «трошечки» Ж;- оче
видно, складне утворення з слів [кус] 
«трохи>>, похідного від кусати, і [стіль
ко] «СТіЛЬКИ>> або (тілько] «ТіЛЬКИ».
ДИВ. ще кусати, стільки, тільки. 

[кусЯга] «курок (у рушниці або пі
столеті)» Я;- неясне. 

[куська] (зоол.) «гадюка звичайна, 
Vipera berus L., Pelas berus Merr.» 
ВеНЗн;- похідне утворення від [кусЯ} 
(ж. р.) «усе, що кусається; кусюча змія; 
зла жінка>>, nов'язаного з кусати (див.). 

куськбм, кузькам, куцьк6м - див. 
кучки2 • 

кут, [кутар] «килим, яким прикра
шають центральний куток хати» МСБГ, 
[кутнИк] «тс. » тж, [кутач] «кочерга>>, 
[куташ] «тс. ДзАтл І; місце під nіччю 
для дров МСБГ>>, [кутесик} «трикутник 
з nрямим кутом», [кутник] «інструмент 
для вимірювання кутів>>, [кутницяІ «ку
това дошка» Ж, [кутнЯк] «кутній зуб>> 
Я, [кутовИна] «затока у вигляді кута» 
Дз, куток, куточок «зменш. від куток; 
[вид весняної гри]>>, [кутЯни] «мешкан
ці nевної частини села>> Мо, [кутЯр] 
«той, що сидить у кутку» Ж, кучаяин 
«сусід (по кутку) на селі>>, кутастий, 
!ку тни й] «кутовий» Ж, кутній, [куто
ватийІ «простір землі в «куту», який 
створюють річки, що зливаються» Я, 
кутовИй, закут «віддалений або мало
помітний куток у приміщенні>>, заку
тень «віддалене, малопомітне місuе; від
далена місцевість, глушина>>, [закутець] 
«кут, ніша, закуток, малопомітне місце>> 
Ж, [зачІтв] «Тс. >>Ж, [закутина] «заку
ток», закуток, [п6кут} «почесне міспе 
у кутку справа від входу у селянську 
хату>> Г, Ж. [покутвІ Ж, покуть, по
куття «тс. >>, [птщтачІ «вид залізної 
кочережки» ДзАтл. І, покутній «який 
знаходиться біля покуття УРС; [у спо
лученні: п. кИшка «дванадцятипала киш
ка» До]>>, прИкуток «місце у кутку; 
прибудований куток» Ж;- р. [кут] «кут 
у хаті; широка лава в хаті (від дверей 
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до кута проти печі)», бр. кут, п. kqt, 
ч. kout, слц. kiit, вл. нл. kut, болг. 
К'От, м. кат, схв. кут, ели. kбt;- псл. 
*k9t'Ь;- споріднене з гр. xa:v~o~ «куток 
ока», лит. kampas «кут», лат. campus 
«ПОЛе», Гр. "XO:)lЛ'lJ «ВИГИН, ПОВОрОТ», 
що зводяться до іє. *kam- (*kam-tho-), 
*karn-p- «згинати»; пов'язання з лит. 
kutis «яма, вирита свиньми» (Briickner 
225), гр." xov-r6~ «жердина, спис» (Bern. І 
602-603), щ}тати (Machek ESJC 309; 
Briickner 285-286; Jakobson ІІ 633) 
або припущення про запозичене лати
Іjо-романське походження слова (Meillet 
Etudes 225-226) непереконливі.- Фас
мер ІІ 432-433; КЗСРЯ 229; Младенов 
268; Slawski ІІ 122; Machek ESJC 285; 
Schuster-Sewc 740; Skok ІІ 248; Bezlaj 
ESSJ ІІ 72-73; 3ССЯ 12, 75-78; 
Trautmaпn 1 16; Мартьшов Балто-сл.-ит. 
изогл. 25-26.- Пор. купа1 • 

кутарь -див. кутИр. 
[купісlJ «прикраса у вигляді китиці 

на одязі тощо», [кутася] «стрічка>> 
Кур;- р. кутас «шнур з китиuею на 
ківері», ст. кутаз'Ь «китиця», бр. кутас, 
п. kutas «Те.»;- запозичення з туреuь
кої мови: тур. kutas «прикраса на голо
ві», kutaz «прикраса, яку навішують на 
шию коня; прикраса для голови».

Фасмер ІІ 433; Шипова 215; Slawski ІІ 
442; Briickner 285; Bern. І 653; Mikl. 
EW 149; ТЕІ І 338; Matzenauer 53; 
Lokotsch 97. 

[кута{:2 ] «(у гуцульській uеркві, яка 
має вид хреста з чотирма крилами) не

великий навіс від дощу у тому місuі, де 
покрівля має форму кута», [кутах Я, 
кутесик] «Тс. »;- не зовсім ясне утво
рення на основі слова кут з формою, 
що виникла, можливо, під впливом 
крИлас.- Пор. куртасик. 

[кутасик] (бот.) . «смілка широІ<О
писта, Silene latifolia (Mill.) Rendle 
et Britt. (Silene inflata L.)»;- пов'язане 
з [кутас] «китиця»; назва зумовлена, 
очевидно, тим, що квіти uієї рослини 
розташовані у вигляді півзонтю<ів, по
дібних до китиuь (Флора УРСР 4. 
526).- Див. ще кутас1 . 

кутати «старанно загортати; [турбу
ватися, доглядати; виховувати (дітей); 
заспокоювати]», Ікутатство] «госпо-
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дарство? власний будинок?», [кутка] 
«хлів» Я. [закутать, закутовать, заку
тувать] «затулити рукою (око); зачи
нити в хліві (тварину) ЛПол», [закута\ 
«Хлів; курник; дверцята в хліві Бі», 
[окутоватий] «маскований» Ж;- р. ку
тать, бр. [кутаць] «кутати, ховати», п. 
kutac, ч. Izakutat se] «закритися, обІ\у
татися », слц. [okutat'] «закутати>>, болг. 
кіталt «бережу, ховаю», [кутай] «ХО
ваю, приховую», схв. скутати «схова
ти», слн. [kutiti se] «сховатися», стсл. 
СьКЖТІ.\ТИ «ЗаСПОКОЇТИ», ЦСЛ. СьІ\~'fТоТИ 
«nоховати»;- псл. *k9tati, kutati «ук
ривати, затуляти, окутувати»;- спорід
нені з прус. kunti «доглядає, піклує
ться», pokuпst (pakunst) «стерегти, захи
щати, зберігати», keuto «шкіра», лит. 
kiiшtas «лузга, лушпина, шкірка», двн. 
hutta «хата», гр. xt.l-roG «оболонка; шкі
ра»; іє. *keut-, *kut- «покривати, укрива
ти»; у випадку псл. kqt- ідеться, оче
видно, про той самий корінь, але з 
носовим інфіксом; припущення про зв'я
зок _§ псл. *kQt'Ь, укр. кут (Machek 
ESJC 309; Briickпer 285-286; KZ 42, 
351-352; Matzenauer LF 9, 182; Jakob
soп ІІ 633) сумнівне.- Шанский 3СРЯ 
ІІ 8, 460-461; Фасмер ІІ 433; Преобр. І 
421; Slawski ІІІ 440-441; SO 28, 262-
263; БЕР ІІІ 154-155; Skok ІІІ 275; 
Bezlaj ESSJ ІІ 115; 3ССЯ 12, 69-70; 
Bern. І 601-602; Trautrnaпn 145; Топо
ров IV 286-290; Endze!Ins IV 2, 246. 

[кутатство] «скитальство» Ж;- по
в'язане з скитатися, як і слн. [kutiti se] 
«залишати гніздо» (про птахів), [skutiti 
se] «те.», oskutiti se «здичавіти (про nів
ня); залишити (чоловіка; про жінку)».
ВеzІаj ESSJ ІІ J 15.- Див. ще ски
та тися. 

[кутень] «живіт, черево, шлунок» 
Ж. [кутен] «шлунок чотириногих тва
рин». [кутнuця] «nряма кишІ<а; сліпа 
кишка Ж», [кутнЯк] «шлунок чотири
ногих тварин; товстопуз Ж», [кутн.<lнка] 
«nряма кишка; гемороїдальний опух Ж», 
[кутЮх] «свинячий шлунок» ВеБа;-
слu. kutle «кишки», нл. kutJo «Пузо»;-
прнпускається (Преобр. І 422) зв'язок 
з р. [кутьlрь] «шлунок; шлунок жуйшп 
тварин», n. k<);tnica «сліпа кишка» і, 
далі, з псл. *kQt'Ь «кут», укр. кут; дум-
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ка про походження з нвн. [KйttelnJ 
«тельбухи», свн. kutel, снн. kut «Те.» 
(Горяев 177) не знайшла підтримки.
Фасмер І І 435. 

[кутернбrий] «кульгавий, клишоно
ГИЙ», [кутернога] «з паралізованою, кри
вою ногою» Ж;- п. kuternoga «клишоно
гий» (з укр.);- складне утворення, дру
гим компонентом пов' язане з нога; пер
ша частина залишається нез'ясованою; 
можливо, пов'язане з р. [куть'tрки] (у 
виразі вверх кутьtркамu «шкереберть»), 
[кутьtрщjться] «спіткнутися, упасти»; 
зближують також ~ р. [кутVJмесить] 
«пустувати», лит. kuturti : kiuturti «іти 
повільно, в стані пригніченості», або з 
рум. cutonбg «скривлене плече, нога; 
криворукий, кривоногий» (Slawski І І І 
443); пов'язання зп. [kutryfalca, kudry
chwalca] «хитрун» (Briickner 285) по
збавлене підстав.- Див. ще нога. 

[кутець] «пазуха у сітці; конусопо
дібний глухий кінець рибальської сіт
ки, ятера; хлів; пристрій з очерету для 
ловіння риби Ж», [кутиш] «хлів для 
свиней або овець» Я;- р. [кутец] «мат
ня волока; сітчастий мішок ятера», 
[кутух] <<хлів для дрібної худоби; зем
лянка»;- результат зближення з кут 
первісного [котець] (див.). 

[кутИр] «один з двох рогів матні ве
ликої хватки для виловлювання сомів» 
Дз, [кутарь] <<Довга матня або сумка до 
рибальської сітки», [кутерик] <<кінець 
матні невода» Л;- очевидно, суфіксаль
не утворення від кут (пор. [кутець] 
«конусоподібний глухий кінець рибаль
ської сітки, ятера»).- Slawski ІІІ 446; 
ЗССЯ 13, 140-142.-Див. ще кут. 

кутлон, кутуня - див. котлон. 
[кутулЯти] «Погано жувати» (напр., 

про беззубого), [котулЯти] «те.»;- по
в'язане з котйти (пор. [катулЯтися] 
«качатися»); у такому разі первісно 
означало «перекачувати в роті з одного 
місця в інше»:- Див. ще котИти. 

[кутЮ-кутЮ] (вигук, яким nідклика
ють собак, овець Мо; свиней 0), [куть
кутьl (вигук, яким підкликають інди
ків Мо; щенят 0), [кутька] «щеня>:- 0;
р. кутёнок «щеня», кутЯта (мн.), Іщ}тпь
ка] «курка, курча», [куть·куть] (вигук, 
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яким підкликають курей), [кутю-кутю] 
(вигук, яким підкликають собак), п. 
kut kut kut, [kutiu] <<тс. », ч. [kut kut] 
(вигук, яким підкликають кролів), [ku
t'ak] «кріль», болг. к'Ьm-к'Ьт (вигук, 
яким підкликають курей), м. кутре «ще
ня», схв. кутима (кутма) (вигук, яким 
підкликають собак);- один із фонетич
них варіантів давнього вигуку, яким 
підкликають тварин, парале,тьний до 
куцЮ та ін.- Фасмер ІІ 433-434; Пре
обр. І 421; Slawski ІІІ 439-440; Machek 
ESJC 250.- Див. ще куця.- Пор. 
коця. 

кутsі 1 <<обрядова каша з ячмінних 
або пшеничних зерен з солодкою підли
вою», [кутuця] «тс. », [кутенЯ] «зерно 
куті» Я;- р. кутьЯ «кутя», бр. куццЯ 
«кутя; святий вечір», др. кутия «кутя», 
кутья, болг. [куч;а J «пшениця, зварена 
для поминок; коливо», стсл. к~уци~а 

«вид страви (очевидно, горох або хліб, 
розмочений у воді)»;- запозичення з 
грецької мови; сгр. нгр. xouxxi(ov) 
<<боби; зерно; зернина» (мн. xou xxtli 
<<боби») походить від гр. хоххщ; <<Зерно», 
неясного за походженням, можливо, 

рефлексу субстратного середземномор
ського *cosco (пор. ісп. cuesco «плодова 
кісточка»).- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 461; 
Фасмер ІІ 435; ГСЗ ІІІ 106; Преобр. І 
423; Slawski ІІІ 444; Brilckner 279; 
Десницкая Сл. язьткозн. 1983, 82-83; 
Bern. І 654; Korsch AfSlPh 9, 514-
515; Frisk І 895; Boisacq 482. 

[кутя2 ] (дит.) «хустка» ЛЧерк;- ре
зультат фонетичного спрощення дитя

чого хустя «хустка» при можливому 
впливі з боку кутати. 

[куть] (вигук, яким підганяють те
лят) Ме, [куч] «те.»;- не зовсім ясне; 
можливо, пов' язаnе з [кутЮ-кутЮ], 
яким підкликають собак, овець та ін. 

[ку фа] «бОЧІ(а, КУХОЛЬ», {кухва] «ТС. », 
куховка (зменш.), [кофuнка] <<Графин» 
Ж. [покух6вне] «податок, який сплачу
вала корчма в залежності від кількості 
бочок», [покух6вщина] «Те.» Ж;- р. [ку
фа] (<9елика бочr<а, діжка, чан, кадіб», 
[кухва] «ТС. », бр. [куфа] «бочка на 
40 відер», п. kufa «велика бочка», ч. 
Jшfa «діжка, кадіб», слн. kiifa «медична 
банка; ваза для· квітів»;- за посеред-
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ництвом польської мови запозичене з 
німецької; нвн. Kufe «цебер, чан, боч
ка» (свн. kuofe, двн. kuofa «чан, 
діжка») походить від елат. сора, що 
продовжує лат. cupa «бочка, діжка».
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 243; Шелудь
ко 35; Фасмер ІІ 436; Slawski ІІІ 318; 
Briickner 280; Bezlaj ESSJ ІІ 107; Bern. І 
645; Mikl EW 145; Кluge-Mitzka 410; 
Walde-Hofm. І 310; Ernout-Meillet 
158.- Див. ще кИбель.- Пор. кубел, 
купол. 

куфайка - див. фуфайка. 
[куфер] «чемодан, скриня» Ж, [куф

ро] «скриня, іноді розмальована і об
кована» Я, [кухра] «ТС.» Я;- бр. куфар 
«скриня», п. kufer «те.», ч. kufr, слц. 
kufor, вл. k6fer, kofr, болг. куфар, 
м. куфер, схв. куфер, слн. [kfіfаr];
очевидно, через польське посередни

цтво запозичене з німецької мови; н. 
K6ffer «чемодан, скриня» (ст. і діал. 
Kuffer) запозичене через французьке 
посередництво (фр. coffre) з латинської 
мови; лат. cophinus «великий плетений 
кошик, дорожня сумка» походить від 
гр. x6cptVO\; «кошик, короб; кофін (міра 
рідини і сипучих тіл)», точно не з' ясо
ван ого, очевидно, середземноморського 

походження.- Оньrшкевич Исслед. п. 
яз. 243; Richhardt 71; Шелудько 35; 
Sl. wyr. obcych 406; Slaswki ІІІ 320; 
Briickner 280; Machek ESJC 305; Holub
Lyer 272; Кluge-Mitzka 387; Dauzat 
185; Walde-Hofm. І 270; Frisk І 937; 
Boisacq 504. 

[куфня] «пристосування для освіт
лення сіней скіпкою» Я;- неясне; мож
ливо, пов' язане з кухня. 

[куха] «вид здобного пирога» Дз, 
[кухu] «коржі» Мо;- п. kuch «макуха; 
[булка, тістечко]», ч. діал. слц. kuch 
«макуха»;- очевидно, за посередни

цтвом польської мови запозичене з ні
мецької; н. Kuchen «nиріг, печиво, торт, 
кекс; макуха» (свн. kuch (kuche) «пиріг, 
печиво», двн. chuohho, kuocho «Те.») 
споріднене з снн. снідерл. koke, англ. 
(шотл.) [cooky] «те.», англ. cake «тістеч
ко, торт; корж», дісл. kaka «пиріг, nе
чиво, тістечко».- Slawski ІІІ 303; 
Briickпer 279; Юuge-Mitzka 409; ЮeiJOJ· 
221.- Пор. макуха. 
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кухар1 «куховар», кухарка СУМ, Г, 
[кухаренко] «син кухаря», [кухарівна] 
«дочка кухаря», кухарство СУМ, Ж, 
[кухарча] «кухарчук» Г, Ж, [кухарчик] 
«Те.» Ж, кухарчук, кухарити, кухарю
вати, [підкухарок] «кухарчук» Ж, [під
кухарчий] «помічник кухаря» Ж;- р. 
[кухарь], бр. кухар, п. kucharz, ч. ku
char, слц. kuchar, вл. kuchar, нл. ku
chaf, полаб. t'auxor, схв. кухар, слп. 
kuhar;- через польське посередництво 
запозичене з чеської мови; ч. kuchaf 
пов'язане з kuchati «куховарити», яке 
походить від двн. kochбn «варити», що 
зводиться до лат. coquere «те.».- Rich
hardt 71; Фасмер ІІ 436; Мельников 
Slavia 36, 102-103; Slawski ІІІ 303-
304; Briickner 279; Machek ESJC 305; 
Holub-Kop. 193; Skok ІІ 224; Bezlaj 
ESSJ ІІ 107; Bern. І 638; Mikl. EW 146; 
Uhlenbeck AfSIPh 15, 488.- Див. ще 
кухня, пектИ. 

[куюір2 ] «видовбана дерев'яна посу
дина місткістю 8 літрів» Ж;- очевидно, 
результат видазміни слова к!}фа (див.). 

[кухвет J «кисіль з ягід бузини»;
неясне; можливо, пов'язане-з конфета. 

кухмістер (заст.) «власник невели
кого ресторану, кухмістерської; ку
хар», кухмістерська «невеликий ресто
ран; їдальня», ст. кухмистр'Ь (1399);
р. кухмuстер, бр. [кухмистр], п. kuch
mistrz «(кваліфікований) кухар; ст. за
відувач королевеької кухні», ч. ст. 
kuchmistr «керівник кухні»;- за по
середництвом чеської мови запозичене з 
середньоверхньонімецької; свн. ki.ichen
meister, kuchi meister (> нвн. Ki.icheп
meister) «кухмістер, керівник кухні» 
є склаДним утворенням з іменників 
ki.ichen «кухня» і meister «майстер».
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 462; Фасмер ІІ 
436; Reitsak ZfSl 8, 43; Slawski ІІІ 305; 
Briickner 279; Bern. І 638.- Див. ще 
кухня, майстер. 

кухня, [кухенька] «невелика ніша 
під піччю; ніша з полицями для посуду 
в глиняній стіні хати» Я, [кухнЯнка] 
«Відокремлена від хати будівля для 
готування їжі» Я. [кухенний] «кухон
ний», [кухнЯний] «те.», кухонний, [ку
ханський] «кухонний» Я, [прикухенок] 
«прибудова до кухні», ст. кухня (1444);-



куховар 

р. бр. болг. кухня, п. kuchnia, ч. kuchyne 
«кухня, меблі для кухні», слц. kuchyna 
«кухня, стіл», вл. kuchen «кухня», 
нл. kuchnja, м. куjна, схв. кухи1ьа, 
слн. kuhinja «тс. »;- запозичення з 
польської мови; п. kuchnia через чеське 
посередництво зводиться до двн. kuch'lna 
«кухня» або свн. kiichen (> нвн. Kiiche) 
«тс. », що походять від лат. coquina 
«кухня; кухарське мистецтво» (нар.
лат. сосУпа ), пов'язаного з coquere «готу
вати, варити», спорідненим з алб. pjek 
«печу», tp. пЄааw, дінд. расаті «тс. », 
псл. *pekti, укр. пектИ.- Шелудько 35; 
Richhardt 71; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 
462; Фасмер ІІ 436; Преобр. І 423; Мель
ников Slavia 36, 103; Slawski ІІІ 305-
306; Briickner 279; KZ 45, 108; Machek 
ESJC 305; Holub-Kop. 193; Skok ІІ 
224; Bez!aj ESSJ ІІ 107; Веrп. І 638; 
К!uge-Mitzka 409; Walde-Hofm. І 
270-271; Ernout-Meillet 141.- Див. 
ще пектИ. 

куховар, [кухварка] «кухня» Ж. ку
ховарка, [куховарниця] «КуХНЯ» Я, ку
ховарНЯ «ТС. », куховарство, куховари
ти;- р. [куховарка] «кухарка»;- оче
видно, результат контамінації слів ку
хар і кашовар.- Див. ще варИти, ку-
хар1. · 

кухоль, кухлик., кухлЯ, [куфлик] «кух
лик» ВеЛ. [куфлЯ] «череп'яний кухоль» 
Мо;- р. [кухоль] «глиняний глечик», бр. 
[ку хель] «ТС. », п. kufel «кухоль», ч. kof
lfk «чашка», схв. ст. koflik «кухлик»;
запозичене, можливо, через польське 

посередництво з середньоверхньоніме
цької або нововерхньонімецької мови; 
свн. kiiefel «мала бочка», нвн. [ku
fel, kuffel] «посудина для пиття, ку
холь» є зменшувальними формами від 
свн. kuofe (> нвн. KLife) «бочка, діжка»; 
пов'язання з р. кувшИн (Преобр. І 423) 
або нгр. xouxЛf «нічний горщик» (Фас
мер ГСЗ ІІІ 107) сумнівні.- Трубачев 
Рем. терминол. 302; Фасмер ІІ 436; 
Саболевский РФВ 70, 94; Slawski ІІІ 
319-320; Briickner 280; Matzenauer 53; 
Bern. І 645.- Див. ще куфа. 

[кухта1 ] «кухарчуК», [кухтеря Я, 
щ}хтик] «ТС. »;- бр. [кухта] «учень ку
харю>, п. kuchta «кухар», ч. kuchta «ку
харка, прислужниця», слц. kuchta 

куций 

«учень кухаря», схв. (заст.) кухта «ТС.», 
слн. kйhta «помічник кухаря»;- запо
зичене, можливо, через польське ш>се

редництво з старочеської мови; ч. ст. 
kuchta «учень кухаря» е. похідним від 
kuchtiti «куховарити, готувати абияк», 
експресивної форми, утвореної від ч. ст. 
*kuchati «варити» за допомогою форман
та -t-, можливо, під впливом ч. klechtati, 
klochtati «варити».- Slawski ІІІ 307-
308; Machek ESJC 305; Holub-Kop. 
193.- Див. ще кухня. 

[кухта2 ] «лічильна одиниця у про
давців галантерейних товарів: десять 
пачок ниток, кожна з яких складається 

з десяти пасом»;- очевидно, пов'язане 
з р. [куфта] «жменя льону; міра льону 
в 50 жмень; куделя; пучок соломи; 
мішок шовку, золота, срібла», похо

дження якого не з'ясоване.- Фасмер 11 
436. 

кухтель - див. фухтель. 
[куцбайка] «байкова юпка, пошита 

з ліфом, корсажем»;- бр. [кучбай] «бай
ка», п. [kucbajka] «куртка»;- очевид· 
но, результат відозміни слова [кацабай
к.а] «вид жіночої юпки» під впливом 
куций.- Див. ще кацавейка, куций.
Пор. куцовейка. 

куций «короткий; низького зросту; 
короткочасний; надто обмежений, не
достатній; [чорт]», [куц] «дрібно порі
зані овочі» Я, [куцак] «щось коротше за 
звичайне; чорт; обріз, гвинтівка з уко
роченим стволом », куцан «низькоросла 
людина; [біс Г; короткий одяг; куртка, 
кофта Ж; безхвостий Пі] », [куцаня] (на
зва вівці) Доп. УжДУ IV, куцик «корот
кий верхній одяг; [поні]», 1f-уцИна «КО
роткий верхній одяг», [к(Jцка]с«собака з 
коротким хвостом» Я, [куцьк6J «ТС. »·Пі, 
[куць] «чорт; дрібно порізамі ®вочі 
Пі»;- р. куцьtй «куций», бр. [куЦЬL) 
«Куций; безхвостий; короткий (про 
одяг); чорТ», п. kuc «малорослий кінь; 
поні; [людина низького зросту, корот
кий білий каптан]», [kucy] «куций», 
болг. м. куц «кульгавий»;- очевидно, 
експресивний варіант форми кусий (псл. 
kQS'Ь, kus'Ь); виведення від нгр. xou-raбG 
«кульгавий», що скоріш саме є запози
ченням із слов'янських мов (Фасмер 
ГСЗ ІІІ 108), або пояснення як звуко-
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куцилей 

наслідувального утворення (Bern. І 636) 
непереконливі.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 
462-463; Фасмер ІІ 437; Slawski ІІІ 
299-301.- Див. ще кусий. 

[куцилей] «маленький со~~чка» 
Мо;- запозичення з молдавськ01 мо
ви; молд. кзцел (мн. означеної форми 
кацелий) «щеня; маля хижих звірів», 
як і рум. catel (мн. означеної форми 
cateJii) «ТС. », ПОХОДИТЬ Від ЛаТ. cateJlus 
сЩеня, собачка», зменш. від catulus 
«маля тварини (переважно котеня, ще
ня)», спорідненого з укр. котйтися (~ро 
вівцю, козу); форма слова в украш
ській говірці, очевидно, зазнала впливу 
з боку укр. ю)ций і цуцик.- СДЕЛМ 
228; DLRM 129; Walde-Hofm. І 183; 
Ernout-Meillet 106.- Див. ще котИ
тися. 

[куці-баба] «гра у піжмурки; той з 
граючих у піжмурки, що має ловити 
інших із зав' язаними очима», [кіці-бdба, 
куЦа-баба, куцю-бсіба ЖJ «тс. ~· [ку
ціньба] «те. Ж; жарт, образа ПІ »;- n. 
[kuciubabka, kociubabka] «піжмурки», 
ч. kucibaba «Те.»;- очевидно, експресив
не утворення, в якому прозорою є друга 

частина (баба); першу частину, похо
дження якої не з'ясоване, можливо, ра
зом із ч. kuci (ЬаЬа) слід пов' язувати з 
псл. kucati «сидіти (сідати) навпочіпки » 
(Мachek ESJC 303), укр. [кучки (на 
щ}чки)] <шавпочіпки»; менш обгрунтова
на спроба пов'язання з р. чучело <<Оnу
дало» (Slawski І 104).- Див. ще ба_ба1 . 

[куцініти] (очевидно, е~имолог1чне 
*коценіти) «клякнути, дубІти, замер
зати»;- не зовсім ясний фонетичний ва
ріант форми [кочаніти] «тс. », наявний 
також у слн. [kocenetiJ «те.»; пор. р. 
коченеть, болг. кочанея «тс. », схв. cкo
чa1f>umu ее «заклякнути».- Шанский 
3СРЯ ІІ 8, 363; Фасмер ІІ 357; Bez!aj 
ESSJ ІІ 51.- Див. ще качан.- Пор. 
закоцен!ти. 

[куцка] «nлетена нагайка» Я;- р. 
(щjцка] «тс. », [куцанкаІ «товста нага'Йка 
для верхавої їзди»;- неясне; можли
во, пов' язане з ю)ций. 

[куцкурудз] (орн.) «nерепел, Cotur
nix coturnix L. » ВеНЗн;- неясне; мож
ливо, пов'язане з кукурудза з огляду на 
гніздування перепелів на хлібних полях; 
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куць ... куІ~ь 

зміна слова у nершому складі може по
яснюватися зближенням з відповідними 
звуконаслідувальними вигуками (ПтицЬІ 
СССР 182). 

[куцовеііка] «Коротка жіноча або 
чоловіча свитка » Я, [куцохвейка] «тс. », 
[куцолейка] «фуфайка» Jl;- р. [куце
війка] «Жіночий одяг; коротке naJrьтo; 
робоча куртка»;- результат видазміни 
слова кацавейка «вид жіночої юшш», 
зближеного з куций «короткий» (пор. 
р. [куцанка] «верхній літній жіночий 
одяг»).- Див. ще кацавейка.- Пор. 
куцбайка. 

[куцоніжка] (бот.) «брахіподій, Bra
chypodium Р. В.»;- складне утворення 
з основ слів куций і ніжка, похідного від 
нога; назва зумовлена ТИМ, ЩО КОЛОСКИ 
цієї трави знаходяться на коротких 
ніжках (Нейштадт 122-123); україн
ська назва як науковий термін виникла, 
очевидно, шляхом калькування р. ко

роткон6жка «те.» або безпосередньо 
латинської назви, утвореної а гр. ppcx
Xut;; <<короткий» і no6G (noo6t;;) «нога».
Див. ще куций' нога. 

куцЮ, куць, куць6-куць6- див. 
коця. 

куцюруб- див. коцЮрбитися. , . 
[куця] (дит.) «собака» МСБГ, [куцt

куці] (вигук, яким підкликають щенят) 
МСБГ, [куцу-куцу Ме, к!]цто-к!)цю 
МСБГ] «тс. »;- болг. м. куче «собака», 
схв. куче «щеня», kiici-kuci (вигук, яким 
підкликають щенят), слн. [kucek] «Со
бака», [kucek] «ТС.», ЦСЛ. К~1('ІЬ.К6 «СО
бака»;- очевидно, споріднене. з лтс. 
kucis «пео, kuc (вигук, яким пщклика
ють собак); звуконаслідувальне утво
рення; назва тварини вважається похід

ною від вигуку, яким її підкликають.
Фасмер ІІ 433-434; Slawski ІІІ 308-
309; BezJaj ESSJ ІІ 106; 3ССЯ13,81.
Пор. к6ця, кутЮ-кутЮ, цуцик. 

[куцЯн] «свита білого кольору» Я;
очевидно, фонетичний варіант форми 
куцан «короткий одяг; куртка», утворе
ної від куций (див.). 

[куць ... куць] «або... або» (у при
кладі Куць виграв, куць програв «Або 
виграв, або програв»);- очевидно, зву"
конаслідувальний вигук, паралельнии 



куцькуrбв 

до [коц] щок, стук» (на позначення сту
ку під час гри). 

[куцькуrов] (вигук; яким кличуть 
свиней) ВеБа, [куць-кой, куць-к6 ЖJ 
«тс. »;-результат розширення вигуку 

куцЮ (куць) «тс. » етимологічно неясним 
компонентом -кугов (-кой, -ко).- Див. 
ще коця. 

куча1 «купа», [кучuни] «горбок землі, 
пагорок» Ж, [кучкувсіти] (у сполученні 
к. гречку «ставити гречку у снопи; скир

тувати; в'язати снопи») Ж;- р. бр. 
куча «купа», п. [kucza] «тс. », [ kuczka] 
«купка; копа, копиця», ч. [kuca] «брила, 
І'руда; чуб», слн. [kuca] «nучок, сніп», 
[kucka] «чуприна; пасмо (волосся)»;
псл. *kuk-ja;- споріднене з лит. kau
kas <<гуля, виразка», kaйkos «залози», 
kaiikaras <шагорок, горбок», гот. hauhs 
«ВИСОКИЙ», ДВН. hoh <<ТС. », ЇСЛ. haugr «nа
ГОрОЮ>; іє. *keu-k- «кривити, згинати, 
вадиматися ~; пов' язання а лат. coch1ea 
«жмуток» (Strekelj 29), як і виведення 
від псл. *kQtja (Соболевский Ж.МНП 
1914, серпень, 364), сумнівне.- Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 463; Slawski ІІІ 312-
313; Briickner ~79; Bezlaj ESSJ ІІ 106; 
3ССЯ 13, 79; Saur Slavia 46, 16-17; 
Веrп. І 637; Trautmann 121-122; Pokor
ny 589.- Пор. кукса\ кучер2, кучма1 • 

куча2 «nриміщення для свійських 
тварин; [підпічок, підпіччя; клітка для 
відгодівлі гусей на м'ясо Л; свинарник 
ЖJ», щ}ttка <<nриміщення для свійських 
тварин; [будка, курінь Бі; пристрій з 
навісом для освітлення хати скіпкою Я; 
підпічок, підпіччя; клітка для відгодівлі 
гусей на м'ясо Л]», кучки (мн.) «єврей
ське свято, під час якого роблять з ри
туальною метою курені», [окучка] «(у 
мисливців) огорожа з лозини біля ка
чиного гнізда», Іокучити] <<Обвести кі
лочками гніздо, щоб ловити птахів»;
р. кучки (мн.) <<єврейське свято», ст. 
куча «хатина, курінь», бр. [кучки] «єв
рейське свято», болг. к'Ьща <<будинок, 
дім», м. кука, схв. ку/1а, слн. k6ca <<хата, 
хатина. халупа», стсл. кжштд «шатро»;

псл. *kQtja, похідневід *kQtati «кутати» 
або kQt'Ь «кут; місuе біля вогнища»; 
зближення з гр. xov1:6t;; «жердина» 
(Meringer IF 19, 450) непереконливе; 
спроба виведення разом з не цілком 

кучер 

з'ясованими п. lkucza] «курінь», ч. 
[kuca], слц. kuca «хатина» від псл. 
*kukja <<купа» з одночасним відмежу
ванням від псл. *kQtja також р. бр. куч
ки, р. ст. куча «курінь, хата» (Slawski ІІІ 
310-311) недосить обгрунтована.
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 464; Фасмер ІІ 
439; Skok ІІ 221-222; Михайлович 
3тимология 1968, 186-188; Bez!aj ESSJ 
ІІ 52; 3ССЯ 12, 70-74; Попович К<;,:ИС 
35, 44-53; Толстой ЛексПол 14; Saur 
Slavia 46, 17-18; Bern. І 603; Trautmann 
145.- Див. ще кутати.- Пор. куща. 

[кучелеба] (бот.) «блювотний горіх, 
Strychnos nux vomica L. » Я, [кучелеби
ця] «тс. » Я;- р. [кучелЯба, кучелёба, 
куцулёба], п. kulczyba, ч. kulCiba «тс. », 
вл. kulcibowina «стрихнін»;- неясне; 
вважається запозиченням із східних 
мов, проте точне джерело невідоме.
Фасмер-Трубачев ІІ 437-438; Жарим
бетов 3тимология 1984, 54-55; Шипова 
216; Slawski ІІІ 345-346; Briickner 281; 
Попов Ист. лекс. 29-30. 

кучер1 «візник» СУМ, Ж, [кучерю
вати] «служити кучером» я, [кучуру
вати] «правити кіньми» Ж. [підкучерок] 
<<Помічник візника»;- р. кучер, n. [ku
czer];- запозичення з німецької мови; 
н. Kutscher <<кучер» є похідним від 
Ku tsche «карета, віз ою>, яке походить 
від yr. kocsi <<екіпаж; вагон; автомаши
на».- Шелудько 36; Шанский ЗСРЯ ІІ 
8, 463; Фасмер І І 438; Slawski І І І 3 І 2; 
Briickner 243; Bern. І 537; Rri tsak 
ZfS!Ph 8/І, 45; Юuge-Mitzka 415; 
MNTESz Il 514.- Див. ще коч. 

кучер2 (здебільшого мн. кучері) «ло
кон кучерявого або завитого волосся; 
хвостове перо у качура», [кучери] (мн.) 
«кучері» Пі, [кучерик] <<хлопеuь з куче
рявим ВОЛОССЯМ» Ж, [кучерRК] <<ТС. » Ж, 
кучерЯвець «кучерява людина; хвороба 
рослин, що супроводжується виснажен

ням стебел і деформуванням листя», куче
рИсти й «І\учерявнй», кучерЯвий, кучерЯви
ти, [кучерЯвіти] «Ст~вати кучерявим»;
р. (півд.) [кучери] (мн.) «кучері)), бр. ку
чарьt «тс. », ч. слu. kucera «локон»;- псл. 
kucer-'Ь (чол. р.), -а (жін. р.), пов'язане з 
kuca «купа; сніп; чуб»;- споріднене з 
лтс. kauka «чуб», kukurs «пипоть», гот. 
baubs «високий», дісл. haugr «>"орб», 
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кучерЯвець 

ірл. cuar «Кривий», тох. А koc, в kauc 
«ВИСОКИЙ», дінд. kucati, kuficate «СТИ· 
скається, зіщулюється, скривлюється », 
kucital) «зігнутий, закручений»; іє. *kеu
«гнути, згинати».- Фасмер ІІ 403-404; 
Киш ЗИРЯ IV 56; Machek ESJC 303-
304; Holub-Kop. 192; Bezlaj ESSJ ІІ 
106; ЗССЯ 13, 80; Bern. І 637.- Пор. 
кукса1 , куча1 • кучма1 • 

[кучерЯnець] (бот.) «ломикамінь аї
завий, Saxifraga аіzооп Jacq. », [куче
рявець середній] «тринія багатостебла, 
Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. (Tri
nia Henniпgii Hoffm.)» Mak, [кучеря
вець великий] «тринія Китайбеля, Trinia 
КіtаіЬе!іі М. В.» Mak, [кучерявка] <<ле
щиця волотиста, Gypsophi!a paniculata 
L.» Mak;- р. [кучерЯвка] <<лещиця во
лотиста»;- похідні утворення від ку
черЯвий, пов'язаного з кучері; назва зу
мовлена наявністю довгих повзучих па
гонів (у рослини ломикамінь), великої 
розгалуженості стебла (у тринії), ку ля
стої форми кущів (у лещиці) (Нейштадт 
241, 299; Федченко-Флеров 686).
Див. ще кучер2 • 

[кучити] «набридати, завдавати не
приємностей», [кучиться] (безос.) «нуд
но» О, [кучлuвий] «скучний, нудний» Ж, 
[вкучитися] «набриднути» Ж. [вкучно] 
«нудно», докучати, [докука] «неприємно
сті, клопіт, набридливість», [докуча] 
«TG. », [докучник] <<той, хто набридає» 
Я, докучливий, докучний, [навкt}чити'l 
«надокучити», надокучити, [укучитисяJ 
«надокучити, набриднути»;- р. [ку· 
чить] <<nросити невідступно, принижено, 
благати, докучати», бр. дакучаць «доку
чати», п. [kuczyc] <<Досаждати, докуча
ти», слн. skucati «стогнати, скигли
ти»;- псл. kuciti (первісно) <<кричати, 
волати»; слово звуконаслідувального по
ходження.- Фасмер ІІ 438; КЗСРЯ 414; 
Преобр. І 406; Соболєвский РФВ 66, 
343; Slawski ІІІ 315; ЗССЯ 13, 80-81. 

[кучкИЧ «середні суглоби пальців» 
ЛЖит;- неясне. 

[кучки2] <<навколішках» О, [на куч
ки] «Навпочіпки » ВеЗа, [куцьк6м] <<зі
гнувшись» МСБГ, [куськ6м] <<ТС. » тж, 
[кузькам]. «навпочіпки і згорбившись», 
[кучкувати] «сидіти навпочіпки » Ж;
п. kucac <<сідати навпочіпки», ст. kuczec 
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<<ТС.», kucki <<Присідання навпочіпки», 
ст. kuczki <<тс. », слц. [kucec] «сидіти 
(сідати) навпочіпки », болг. lкукам] <<сі
даю навпочіпки», слн. kucati «сидіти 
(сідати) навпочіпки »;- псл. kucati 
( < *kuketi) <<nрисідати на зігнутих ко
лінах, ску лившись» з і є. * kou- k
(*keu-k-) «кривити, згинати, скручу
вати»; відбите також у болг. м. кука 
«гак», схв. кука «тс. »;- споріднене з 
лтс. kukt «кривитися; сідати навгючіп
ки », ЛИТ. kukti «СХИЛЯТИСЯ», діНД. ku
cati <<кривиться, скорчується», нвн. hoc
ken «сидіти навпочіпки», дісл. huka 
«ТС. ».- Slawski ІІІ 301-302; Brйckner 
279; Trautmaпп 121-122; Pokorny .589. 

кучма1 «висока бараняча шапка; ви
сока копиця волосся; [насмішка, образа; 
турботи Пі]», [кочман] <<людина з ску
йовдженим волоссям» Я, [кучман, куч
мій] «тс. » Я, [кучманкu] «котики на 
вербі» ВеУг, [кучмарки] <<Сережки (на 
деревах)» ВеНЗн, [кучманuстий] «куд
латий» BeYr, [кучматий] <<густий і ко
шлатий» (про хутро), кучмити <<кошла
тити»;- р. [кучма] <<Хутряна шапка з 
вухами», [кучма] (смол.) <<нетіпаха, куд
лай, нечоса», бр. кt}чма <<хутряна шап
ка; копиця волосся», п. kuczma <<хутря
на шапка; [скуйовджене волосся на 
голові]», слц. kucma <<смушкова (угор
ська) шапка», [kucma] «невисока шап
ка», болг. [кушма] «вид шапки», схв. ст. 
kucma «хутряна шапка» (XV ст.), слн. 
kiicma «хутряна шапка; пташиний чу
бик»;- псл. *kucьma, пов'язане з 
*kukьma (схв. кі)кма «чуб», слн. kilkma 
«чубик; коси, укладені навколо голо
ви»), а також з псл. kuka (р. [кука] <<ку
лак» < <<щось зігнуте»), kuca (слн. ku
ca <<Чуб, пасмо ВОЛОССЯ»), kucer'Ь (укр. 
кучер, кучері);- споріднене з лтс. kau
ka «чуб, пасмо волосся», разом з яким 
зводиться до іє. *keu-k-/kou-k- «криви
ти, згинати, скручувати»; беззастережне 
виведення з уг. kucsma (з 1682 р.) «куч
ма (висока смушкова шапка)» ( Фасмер ІІ 
438; Briickner 279; Machek ESJCS 244-
245; Bern. І 637; Mikl. EW 145) більш 
сумнівне через імовірність слов'янсько
го походження угорського слова (Киш 
ЗИРЯ IV 52-58; Kniezsa 679); уг. kucs
ma, молд. кt)чмз, рум. cucima, очевидно, 
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запозичені з української мови; запози
чення з угорської мови можна прийняти 
тільки частково (із значенням «бараняча 
шапка») і як зворотне щодо польської, 
словацької і східнослов'янських мов.
Киш 3ИРЯ IV 52-58; Slawski ІІІ 313-
314; Skok ІІ 220-221; Bez1aj ESSJ ІІ 
107.- Пор. кукса\ куча\ кучер2 . 

[кучма2 ] (у виразі [кучму дати ІW
мусь] «завдати комусь багато клопоту; 
зробити багато неприємностей; насмі
ятися:v);- очевидно, результат образ
ного вживання слова кучма «хутряна 
шапка».- Див. ще кучма1 . 

[кучопі р] «кажан», [коцопuр, кучо
пuр] «Те.» Ж;- неясне; кінцева частина 
слова, мабуть, та сама, що і в [нето
пИр] «кажан». 

кучугура «невелика полога гора; ку
па; [брила; замет Ж]», [кучугур] «піща
ний горб» Бі, кучущjристий, [кучугур
ний] «пов'язаний з кучугурами» Я, 
[кучугуруватий] «горбкуватий» Я, ку
чугуритися «здійматися, виднітися ку
чугурами»;- р. [кочегурьt] (мн.) «малі й 
часті ярки; горби (зокрема піщані)», 
[кучегур] «байрак; піщаний горб»;- пал. 
(ех.) [kocegura] з коренем koc- ( < kok-) 
і суфіксамн -eg- і -ur-(a); пов'язане з 
р. к6чка «купина, грудка», [кочура] 
«Те.»;- споріднене з лит. keku1as 
«Грудка», лтс. cecers «кучерявий», ce
ku1s «чуб»; іє. *kek- (*kok-) «бути ви
гнутим, кривим».- Ткаченко УМШ 
1958/4, 73-74; Фасмер ІІ 358; Ильин
ский РФВ 73, 293-294. 

[кучурпін] «великий піщаний горб» 
Я, [кучурганський] «який складається 
з піщаних горбіВ» Я;- очевидно, ре
ву льтат контамінаuії слів кучугура і 
курган (див.). 

куш1 «nевна сума грошей як винаго
рода»;- р. бр. куш, п. kusz;- запо
вичення з французької мови; фр. couche 
«ставка у грі» є похідним від coucher 
«укласти, покласти; вписати, внести; 

лежати».- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 463-
464; Фасмер В 438; Slawski ІІІ 432.
Див. ще куш2 • 

куш2 (мисливський вигук, за яким 
собака повинен лягти і замовкнути);
р. бр. куш, ч. слц. kus, схв. куш, слн. 
kus «те.»;- запозичення з французької 
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мови; фр . couche «лежи» є формою 2 ос. 
одн. наказового способу від coucher 
<<уклаати, покласти; лежати», що про

довжує лат. collocare (colloco) <<уміщу
вати; укладати», утворене за допомогою 

префікса еоп- (col-) <<З- (с-)» від дієслова 
]осо «вміщую», похідного від locus <<міс
це».- Фасмер ІІ 438; Holub-Lyer 274; 
Dauzat 211; Walde-Hofm. І 817-818.
Див. ще коаліція, локальний.- Пор. 
акушер, кушетка. 

[куш3] (вигук, яким відганяють ко
ней Ж; вигук, яким гонять овець), [куш
куш] (вигук, яким відганяють лошат) 
Мо;- слц. [kus] (вигук, яким відганя
ють свиней);- псл. kusь (вигук, яким 
відганяють тварин), пов'язане з kysь 
(вигук, яким відганяють птахів).- Пор. 
акуш, киш. 

[кушак] <<Пояс Ж; широка червона 
стрічка, яку дівчата одягають на голо
ву Я»;- р. кушсік <<Пояс», болг. Іку
шак] <<TG. », СХВ. куuuік <<ПОЯС; щабель 
драбини; коліно, лінія (роду)»;- запо
зичення з тюркських мов; тур. kщak 
<<кушак, пояс; цегляна кладка; щабель», 
крим.-тат. kusak <<ПОЯС», тат. [кушак] 
<<TG. » виводиться від тюрк. ku(r)sa <<Опе
різуватИ».- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 464; 
Фасмер ІІ 439; Шипова 216; ДмитриеБ 
540; Младенов 264; Skok ІІ 247; Bern. 
І 652; Mikl. EW 149; Lokotsch 101. 

[куша-молот] (іхт.) <<риба-молот, 
Sphyrna zygaena (Sphyrna malleus) » 
Ж;- р. [куша], п. kusza <<Те.»;- склад
не утворення, що в другій частині каль
кує лат. malleus <<молот; риба-молот» . 
(пор. н. Hammer-fisch <<молот-риба», 
фр. marteau «Молот; риба-молот», р. 
молот-рьtба, болг. риба-чук «те.» (букв. 
<<риба-молоп)); походження першої ча
стини назви залишається нез' ясованим; 
припущення про зв'язок з р. кувалда, 
кий (Горяев Доп. 2, 21) сумнівне.
Фаамер ІІ 438; Slawski ІІІ 434.- Див. 
ще мблот1 . 

[кушати] <<куш~уватИ»;- р. кушать 
«їсти; [куштувати]», [кушаться] «зазі
хати», бр. [кушацьца] «замірятися», др. 
кушатися <<намагатися», п. ст. pokuszac 
«випробувати», ч. pokouseti se «намага
тися; пробувати», [kusat] <<терпіти», слц. 
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pokusat' «спокушати; дражнити», по
лаб. t'ausot (t'aisot) «куштувати», болг. 
изкуиа1вам «спокушаю; випробовую», м. 
куша «ворожить», схв. кущати «випи
тувати, куштувати; спокушати», слн. 

kйsati «куштувати», стсл. иск~уш"т" 
«з'їсти; випитувати з хитрістю; споку
шати»;- псл. kusati, ітеративна форма, 
утворена за допомогою форманта -jati 
від kusiti «випробовувати», до якого 
зводиться й укр. кусuти.- Шанский 
ЗСРЯ ІІ 8, 464; Фасмер ІІ 439; Slawski 
ІІІ 434; Skok ІІ 247; Bezlaj ESSJ ІІ 114; 
9ССЯ 13, 138-139.- Див. ще кусИти. 

кушетка;- р. болF. кушетка, бр. 
кушатка, n. kuszetka;- запозичення а 
французької мови; фр. couchette «ліжеч
І\0, постілька; кушетка>> є зменшеною 
формою від couche «ложе, nоQтіль», по
хідного від coucher «лежати».-Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 464; Фасмер ІІ 439; 
Kopalinski 546; Slawski ІІІ 435; Dauzat 
21 1.- Див. ще иуш2 . 

кушИр (бот.) «роголисник, Cerato
phyllum L.; [водопериuя колосова, Му· 
riophyllum spicatum L., рдесник куче
рявий, Potamogeton crispus L. Ж; водя
на рослинність Ж]», Ікошур] «роголис
ник; водорості Ж», [кувшuр] «жабурин
ня (водорості), Conferva L. » Ж, [кушір, 
кущур] «кушир» Mak, [кушира] «Те.; 
різуха, Najas L. >> Mak, Ікуиtнір] «жабу
риння» Дз, [кушур] «рдесник» Mak, 
[куишруватий] «покритий куширом» 
Я;- р. [кушИр] (бот.) «кушир підвод
ний, Ceratophyllum submersum L.; 
рдесТ»;- неясне; припущення про зв'я
зок з куга «очереТ» (Горяев Доп. 2, 20) 
викликає сумнів.- Фасмер ІІ 439. 

кушка1 «дерев'яний кухоль, у якому 
косарі тримають гострильний брусок; 
бляшанка для бруска (у косарів) Ме; 
[ніс (на бурсацькому жаргоні)]», [куш
кати й] <<Носатий» МСБГ;- р. [кушка] 
«nосуд з водою і мантачкою для гострін
ня КОСИ», П. (kuska] «ПіХОВКИ ДЛЯ ман
ТаЧКИ», kuska «Те. »;--остаточно не з' я· 
соване; можливо, споріднене з лит. 
kausas «ківш, черпак; сак», .лтс. kafiss 
«чаша; келих; ківш, черпак», дінд. 
k6sa «бочка, діжка»; пов'язання з псл. 
{півн.) [kozub'Ь], укр. кОзуб (Slawski ІІІ 
436) вимагає додаткової аргументаuії. 
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[кушка2 ] «гармата» Пі;- не зовсім 
ясне; мож.rJиво, пов' язане в п. kusza 
«арбалет, самостріл», ч. kuse «те.», ст. 
kus «стріла, снаряд», слц. kusa «арбалет, 
самостріл», а також вл. kusk «колода; 
деревина; пень>>, нл. kusk «те.», які не 
мають певної етимології (припускається 
походження від елат. cossia, cossa «nід
пора»,. іт. coscia «те.»); висловлювалось 
припущення про зв'язок з фр. couche 
«брус, на якому поставлені стояки» 
(Karlowicz SWO 330); спроба пов'язати 
з тур. lш~ak «nояе» (Mora\vski SO 8, 
424-425) або з сл. kovati «кувати» 
(Младенов AfS!Ph 39, 392) викликає 
сумнів з точки зору семантики.- Slaw
ski ІІІ 433. 

[кушка3 ] «кукурудзяний качан» Ж;
неясне; можливо, результат перенесення 

назви кушка «nосудина у косарів для 
точильного бруска». 

[кушлик] (зоол.) «вовчок (соня), 
Myoxus g!is» Ж, [кушлЯк] «ТС.>> Ж;
назви пов'язані з кошлатий і зумовлені 
тим, що хвіст вовчка покритий ніби 
розчесаним спіднизу на два боки волос
сям.- Див. ще кошлатий, коса2, чеса
ти.- Пор. кашавець. 

кушнір «фахівець, що вичиняє хут
ро і шиє хутряні вироби», [кушнйр] 
«те.», [кушнuрка] «nромисел кушнірів; 
дружина кушніра; шерсть, яка має не
придатну домішку 3 відходів від обріз
ків овчини Я», [куиtнірка] «промисел 
кушнірів; дружина кушніра», [куtuнйр
ня] «майстерня кушніра», [кушнірня] 
«Те.», кушнірство, [кушнuрство], кущні
рувати, ст. кушнер'О (1494), куит'Вр'О 
(XVIII ст.);- р. [кушнер] «кушнір>>, 
бр. кушнер, п. kusnierz, ст. kusznierz, 
kursnierz, kursnirz, слц. kusnier «те.»;
через польське посередниитво запозиче

не 3 середньоверхньонімецької мови; 
свн. ki.irsenrere, kurs(e)ner (> нвн. Kiir
schner) «кушнір» nов'язане З двн. kur
sinna «хутро; шуба)), яке походить від 
псл. *k'rzьпo (пор. др. К"Орзьно «хутря
ний плащ)), q, ст. krzno «хутро», схв. 
кfJЗно, слн. kfzno «Тс.»); етимологія 
псл. k"rzьno ще повністю не з'ясована; 
припускається (Фасмер ІІ 328) запози
чення з іранських мов (пор. ос. ka>rc 
«шуба>>, ав. k3rCJti- «назва одягу>>), хоч 



кушнs'ітися куЯти 
-----------------------------------------------------------

не виключений також незалежний роз
виток праслов'янського й праіран
ського слова від іе.. *(s)ker- «різати» 
(Абаев ИЗСОЯ І 582).- Шелудько 36; 
Richhardt 76; Zar~tba JP 41, 5; Фасмер ІІ 
328, 439; Потебня К ист. зв. 2, 263; 
Slawski І І І 437 -438; Briickner 285; 
Bezlaj ESSJ ІІ 105; Юuge-Mitzka 414. 

[кушнsітися] «дражнитися» Ж;- не
ясне; можливо, пов'язане з кусати (пор. 
[куtuлЯttий] (<КУСJ1ИВИЙ»). 

[кvшпеші] «стовп, клуби пилу; заме
тіль, ·хуртовина» СУМ, Ж. [кушпелити] 
«здіймати кур яву, крутити; іти, їхати, 
здіймаючи куряву», [кушпотlти] 
«те.>>;- неясне. 

[кушпитися] «купчитися, тулитися» 
Я;- неясне; можливо, результат мета
тези в звуковій формі Кf}пttumucя. 

[кушпіль] (ент.) «Міль, Tinea» 
ВеНЗн;- неясне; можливо, пов'язане 
з [кушпела] «курява, пил» (як семантич
ну паралель nop. назву тлі попелuця). 

[куштельники] «дрібний ліс з галя
винами на низинах»;- неясне; можли

во, пов'язане з кущ, Ікуст]. 
куштувати «Пробувати (на смак); 

пізнавати з власного досвіду», [кушту
нок] «nроба», [скоштунок] «тс. »;- ре
зультат фонетичної зміни первісного 
[коштувати] «пробувати (на смак)», 
що могла нідтримуватися також впли
вом семантично й формально близького 
[К[}ишти] «куштувати».- Див. ще ко
штувати2. 

куштура- див. костура. 
кущ «низькоросла дерев'яниста рос

лина; скупчення рослин; об'єднання 
невеликих підприємств, артілей, орга
нізацій; [група; невелика отара овець]», 
[кущав.чйк] «чагарник» Ж, [кущак] «за
рості молодого лісу» Ч, [кущаник] «луг, 
порослий чагарником» Ч, [кущанка] «не
велика отара овець», [кущар] «Чагар
ник у м6І<рій низині» Ч, [кущарник] 
«чагарник» Ч, [кущuна] «окремий кущ» 
Я, !кущИня] «Чагарнию>, [кущівка] «Особ
ливого виду житло» Я, [кущовИк] «бо
лото, поросле чагарником» Ч, [кущо
вtінка] «куртинка» Я, [кущ6в'я] «місця, 
покриті дрібною лісовою порослю» Я, 
кущавий; кущастий, кущИстий, кущовИй, 
кущуватий, кущИтися, накущитися;-

п. [kuszcz] «кущ» (з укр.);- nохіднеутво
рення з суфіксом -jь від др. кусm'Ь «кущ», 
укр. [куст] «тс. » (сх.-сл. *kustjь).
Slawski ІІІ 434-435.- Див. ще куст. 

куща «шатро, намет»;- р. [куща] 
«тс.; (перен.) дах», др. куща «хатина, 
курінь>>;- давньоруське запозичення з 
старослов'янської мови; стсл. кжшт1.1 
«шатро, хатина» є одним з рефлексів 
псл. *kQtja «хата, дім», відбитого та
кож в укр. кytta «nриміщення для тва
рин».- Фасмер ІІ 439.- Див. ще 
куча2• 

[кущавий] «неприступний; неслухня
ний» Ж;- неясне. 

[куЯ] «понура людина; буркотун», 
[ку Яга] «ТС. »;- р. [ку Ява] «НеХЛЮЙ», бр. 
[куЯ] «Зла жінка», ч. kujeba «дурень», вл. 
kujawa «ледащо», слн. kiijav «уnертий, 
вередливий»;- не зовсім ясне; можли
во, псл. kujav-ь, похідне від kujati 
«ремствувати, буркотіти».- Slawski ІІІ 
323--324; Machek ESJC 305; Skok ІІ 
224; Bezlaj ESSJ ІІ 108; ЗССЯ 13, 85.
Див. ще куЯти.- Пор. куява. 

[куява] «nоганий старий hурінь; від
далене житло; малознайома країна; кру
тий горб», [кугава] «скеляста ущелина, 
прірва; обрив», [куєв] «швидкий кам'я
нистий потік у лісі»;- п. [kujawa] «не
врожайне місuе в полі>>;- не зовсім 
ясне; можливо, псл. kujava, похідне від 
kujati «ремствувати, буркотіти, злити
ся»; менш обгрунтоване пов'язання з 
псл. kovylь «ковила» (Moszynski Archi
wum Nauk Antropol. 5" 14) або зближен
ня з ч. [kujeba] «дурен,.ь» (Соболевсrшй 
SJavia 5, 439).- Sla\\;ski ІІІ 323; ЗССЯ 
13, 85.- Див. ще куsіти.- Пор. куЯ. 

[куЯти] «куняти, дрімати; баритися» 
Ж;- р. fкуu.м] «заїка, глухонімий; не
путяща людина», С:хв. ст. kujati se «уда
вати, симулювати; опускати крила», 

слн. kUjati se «дутися, буркотіти, упи
ратися, чинити опір; злитися; тримати
ся осторонь від гнізда», стсл. к~ 1fRІТи 
«ремствувати>>;- псл. kujati «ремству
вати, буркотіти»;~ очевидно, спорідне
не з гр. xwx6w «репетую, ридаю, гірко 
оплакую», дінд. l<auti «кричить», kil
jati «відкашлюється, джеркотить, сто
гне», шо зводяться до іє. *k~u-/ku- «ви
ти, ричати>> звуконаслідувального по-
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ходження; значення «куняти», очевид

но, розвинулооя у деетимологізованого 
слова [ку,<Іти] на українському грунті 
в умовах звукової близкості обох слів.
Фасмер І 1 403; Sla \Vski Il І 323; Skok 11 
224; Bezlaj ESSJ ІІ 108; ЗССЯ 13, 85; 
Bern. І 638; Pokorny 535-536.- Пор. 
куЯ, куява. 

кцьо (вигук, яким nідкликають кіз), 
[ксьо] «тс. » Slawski;- очевидно, резуль
тат видазміни вигуку lкоць6] (яким під
кликають свиней) або [ксьо] (яким підкли
кають коней), зближеного з [козЮ-козЮ] 
і nод.- Див. ще коза\ кбся, кбця. 

[кчемний] (у виразі [нікуди к.']);
похідне утворення від виразу к чому 
«до чого»; можливо, виникло шляхом 

розкладу форми нікчемний.- Див. ще к, 
що.- Пор. нікчемний. 

[кшйти] <<кришити, розтирати, ру
бати, різати» Ж, [кшйнка] <<крихта» 
Ж;- запозичення в польської мови;
п. [krzyпa] «крихта, кришечка», ст. 
[krszyna] <<те.», [krzyc] <<кришити, кру
шити», f krszyc] <<ТС. >> ПОХОДЯТЬ від ПСЛ. 
*kгьs-ina, *kr-ьs-iti, пов'язаних з kr-ьxa 
<<крихта>>.- Slawski ІІІ 162.- Див. ще 
крИха. 

КШТаЛТ (заст.) «ЗОВНіШНіЙ ВИГЛЯД>>, 
шталт, [шталтйти] «підходити, ли
чити», [шталтавйти(й)] «ставний>> Л, 
[накшталт] «подібно» Пі, [нашталь] 
«те.>> Ме;- р. ст. кшталт «вид, форма>> 
(1582), бр. [кшталт] «манера, зразок; 
вид, nорядок», п. ksztalt <<форма; 
кшталт; постать», ч. заст. kftalt <<ПО
става, фігура; гарний вигляд>>, ст. 
ksta1t <<фігура, форма, фасон, кшталт>>, 
БЛ. stalt «КОрсаж, ліф, ліфЧИК, КОрсеТ>>, 
нл. stalt <<Ліф, корсет; талія, фігура 
жінки», схв. ст. stalt «фігура, форма>>;
через польське посередництво запозиче-

кювет 

не з середньоверхньонімецької мови; 
свн. gestalt <<форма, фігура, кшталт; 
вигляд; стан, властивість, рід>> (> нвн. 
Gestalt <<Форма, образ; фігура») є по
хідним від (ge- )stellen <<установлювати, 
прибирати, упорядковувати; надавати 
форми, формувати>>, пов'язаного з свн. 
steп (> нвн. stehen) <<стояти», спорід
неним з псл. stati, укр. стати.- Ше
лудько 36; Richhardt 71; Фасмер 11 440; 
Slawski ІІІ 280-281; Briickner 273; 
Machek ESJC 302; Bern. І 635; Mikl. 
EW 145; Юuge-Mitzka 254, 743, 804.
Див. ще стати. 

[кшу-кшу] (вигук, яким кличуть 
овець) Я;- р. [кш, кш] (вигук, яким 
проганяють овець), ч. ks (ksa) (вигук, 
яким відганяють птахів, комах), слц. 
ksu (kso) (вигук, яким підкликають 
курей, свиней), вл. kse kse kse (вигук, 
яким щось відганяють);- один з фоне
тичних варіантів давнього вигуку не 
зовсім ясного походження з приголосни
ми к і ш, яким проганяють і (рідше) 
кличуть тварин.- Фасмер 11 440; Slaws
ki ІІІ 263.- Пор. киш, куш3• 

кювет «водостічна канава вздовж 
шляху і залізничного полотна>>, кювета 
«ванночка для обробки фотографічних 
пластинок та відбитків», кюветка 
«те.>>;- р. бр. кювет <<водостічна кана
ва>>, п. kuweta <<кюветка>>, ч. слц. kyveta 
<<ТС. >>, бОЛГ. КЮвет <<НаПОВНеНа ВОДОЮ 
канава коло фортеці>>;- запозичення з 
французької мови; фр. cuvette «таз, 
миска; кювет; кюветка>> є зменшеною 

формою від cuve <<чан, кадіб, діжка, 
баддя, цебер; ванна>>, що продовжує 

лат. cupa <<бочка, діжка».- Шанский 
ЗСРЯ 11 8, 465; Dauzat 225; Bloch 197; 
Walde-Hofm. І 310--311; Ernout-Me
illet 158.- Див. ще куфа. 



[лаба1 ] <<лапа, ніжка в козлах; під
ставка 0», [лабка] <<Ніжка у ступці; 
один З двох стовпчиків, які підтриму
ють на припічку комин у гуцульській 
печі», (лабки] <<лапи, ноги» ВеУг, [лаб
ко] «чорний пес з білими лапами» 
ВеУг, [лабаш ВеУг, лабіш ВеНЗн, ла
буш BeYr] <<Те.», [лабанатий] <<який має 
великі ноги» Ме, [лабатий] <<який має 
великі лапи, ноги, велике листя», [ла
бати] <<рухати лапами, тупотіти» 
ВеУг, [лабцювати] <<хапати (у лапи); 
тягти?»;- запозичення з західнослов'
янських мов; п. laba «лапа», слц. laba 
<<те.» розглядаються як варіант слова 

lapa (Slawski lV 397; Machek ESJCS 
254); висловлювалось припущення про 
зворотне запозичення в польську та 

словацьку мови з румунської (рум. 
laba <<лапа») чи угорської (уг. lab «Те.») 
(Vincenz 2; Балецкий St. sl. 9, 1-4, 
357-361).- Briickner 304; Bern. І 690; 
Cranjala 120; Mikl. EW 160.- Див. ще 
лапа1 . 

[лаба2 ] <<Копиця з 5 снопів» НЗ 
УжДУ 14;- калька молд. пич6р «ко
пиця; нога», [кuч6р, киш6р] (рум. pi
ci6r) «:rc. ».- Див. ще лаба1.- Пор. КИ
шора. 

лабаз1 (заст.) <<nриміщення для про
дажу або зберігання зерна та борошна; 
[прибудований до хати невеличкий ко
ридорчик, що використовується як май
стерня, склад Ва]», лабtізник <<власник 
лабазу; Продавець у лабазі>>;- бр. ла
баз (заст.) «приміщення для продажу 
або зберігання зерна, борошна>>;- запо
зичення з російської мови; р. лабаз, 
[лабас, лавас] «сарай, амбар; [накриття 
чи поміст у лісі для зберігання припа
сів; поміст для полювання]>> розгляда
ються як запозичення з фінно-угор
ських мов; пор. комі lobos «Хатина, ку
рінь>>, можливо, споріднене з уг. 1omb 

л 
<<ЛИСТЯ>>, Jambos «ЛИСТЯНИЙ» (KaJima 
FuF 18, ЗО; RLS 73; Paasonen MSFOu 
29, 73); російські форми на -б- зближу
валися також з р. [лабазuна] «хворости
на, палка», укр. (лабуз] <<стебла бур'я
ну>>, п. lobozg <<бур'ян» (Фасмер ІІ 
442-443; Bern. І 726); вбачати джерело 
запозичення в н. laben <<Підкріплятися, 
освіжатисЯ>>, п. labowac si~ «байдикува
ти» (Преобр. І 425; Ильинский ИОРЯС 
16/4, 11) немає пiдcтaв.-Slawski IV 402. 

[лабаз2 j (бот.) «осот шершаво-липкий, 
Cirsium erisithales Scop.>> Г, Ж. [ла
бtізник] «таволга в' язолиста, Spiraea 
ulmaria Scop. Пі; таволга звіробоєлиста, 
S. hypericifolia L. Mak; гадючник в'я
золистий, Filipendula ulmaria Maxim. 
Mak; гадючник шестипелюстковий, F. 
hexapetala Gilib. Mak», . [лабуз] <<Осот 
шершаво-липкий>> Mak;- р. (лабаза] 
«таволга в' язолиGта >>, [лабоза, лабазuнаІ 
<<те.>>, [лабазнИк] «гадючник, Filipendu
\a Adans.; [таволга; бур'янl», [лабазнИк] 
«родовик лікарський, Sanguisorbia offi
cinalis L. >>;- очевидно, пов' язане а [ла
буз] <<бур'ян» (див.). 

[лабайдак] <<ледащо?>>;- не зовGім яс
не; може розглядатися як результат кон

тамінації семантично подібних r лайдак} 
і байда «гультяй, ледар>>, підтриманої 
впливом п. [labajda] «нездара, розтеле
па>>, [labajowaty] «незграбний» або як 
видозмінене запозичення з польської 
мови (п. flabajda] <<Нездара, розтелепа»), 
зближене з [лайдак] «ледащо>>. 

[лабанцош] (зоол.) <<тритон, Tritttrus 
Raf. >> ВеУг, ВеНЗн;- утворене на осно
ві yr. [\abancos, ·loboncos] <<крислатий, 
пухнастий; з китицями>>, яке зближує
ться з lombos <<Крислатий», 1omb «JlИСТ
ва>>, що вважаються звуконаслідуваль
но-звукозображувальними утвореннями; 
назва тритона зумовлена наявністю на 
спині тварини зубчастого гребеня (пор. 
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назву одного з видів - гребенястий 
тритон).- MNTESz ІІ 779, 786. 

[лабаняl) (назва вівці) Доп. УжДУ 
lV;- очевидно, пов'язане з [лаба] «ла
па»; пор. [лабк6] «чорний пес з білими 
лапами», п. ст. labaj, labaja «великий 
пес».- Slawski lV 397-398.- Див. ще 
лаба1 • 

[лабаня 2 ] «кіл з напівобрізаними гіл
ками для сушіння сіна; сіно, сушене на 
колі» 0;- ·очевидно, пов'язане з [лаба] 
«ніжка, підставка».- Див. ще шіба1 • 

лабардан (заст.) «просолена й про
в'ялена тріска без кісток»;- р. заст. 
лабардан <<солона тріска», лабердан 
<<Те.», п. !а berdan «солоні оселедці в 
бочках», ахв. лабердіін <<nросолена тріс
ка»;- запозичення з голландської мови; 
ГОЛ. Jabberdaan «ТС.» ПОХОДИТЬ від фр. Ja
berdan, яке зводитьоя до назви міста лат. 
Lapurdum «Байонна» (traatus Lapurda
nus - назва баскаького узбережжя); 
помилково виводилось (Преобр. І 425) 
від назви шотландського міста Aberdeen 
«Ебердін».- Фасмер 11 443; Kopalinski 
550; Вуjаклиjа 497; Юuge-Mitzka 415-
416. 

[лабач] «польова квітка» О, [лабачий] 
(бот.) «аконіт, Aconitum napell us L. » 
ВеНЗн, Mak, [лабуштан] «та.» Ж;
очевидно, пов' язане з [лаба] «лапа»; 
назва може бути зумовлена тим, що 
аконіт має пальцеподібно розсічене ли
стя, схоже на лапу (Нейштадт 254).
Див. ще лаба1 • 

лабети <<великі руки; лапи; тенета; 
паотка; скрутне становище, безвихідь», 
[лаб ет] «пастка» Пі, [зайти в лЯбет] 
«заборгувати, збанкрутувати» Ж;- ое
мантично видозмінене шляхом зближен
ня з [лаба] «лапа» запозичення з поль
ської мови; п. labet «вид гри в карти», 
[w1azl w labety] «має клопіТ», як і р. 
лабет <<недобір взятки в картяроькій 
грі; штраф за цей неДобір; [промах, по
милка; лихо, неприємність, кінець, за
гибель]», ч. 1abeta «картярська гра 
без взятки; грошова ставка у грі», [je 
v labete] <<має клоnіт; помер>>, слц. labe
ta «у картярській грі сума, на яку 
грають>>, походить від фр. 1а bete «Тва
рина; дурень; вид гри в карти («дурна 
гра»)», що продовжує лат. bestia (<тва-
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рина>>.- ССРЛЯ 6, 7; Sla-vvski IV 14; 
Brikkner 288; Holub-Lyer 278; Dauzat 
85.- Див. ще бестія. 

[лабза] «жебрак, канюка; незграбна 
людина Сизько>>, [лабЗІок] «жебрак)>, 
[лабзЮкати] «жебрати, канючити», [лаб
зюкувати] «тс. >>;- очевидно, пов' язане 
з лабузнитися (див.). 

лабірИнт;- р. болг. лабирUнт, бр. 
лабірьтт, п. labirynt, ч. алц. вл. 1aby
rint, м. лабирйнт, лавирuнт, схв. ла
бй.ринт, лавйринт, слн. labirint;- запо
зичене з грецької мови, можливо, через 
посередництво латинської (лат. laby
rinthus); гр. Лcф6ptv\to~ (у грецькій мі
фології - палац з великою кількістю 
приміщень, з яких важко було знайти 
вихід) пов' язується з M~pu~ «сокира» 
(як царська регалія), яке походить з лі
дійської мови.- СІС 381; Фасмер ІІ 
443; КЗСРЯ 230; Hiitl-Worth 14; Kopa
linski 551; Slawski IV 15-16; Holub
Lyer 278; Holub-Kop. 198; БЕР ІІІ 
262; Юuge-Mitzka 416-417; Юеіn 836; 
Frisk ІІ 67; Boisacq 548. 

{лабкати] «Тріщати, клапати зубами» 
(про лелеку) ВеЛ;- звуконаслідуваль
не утворення; крик лелеки передається 

як лаб-лаб-лаб.- ВеЛ 431. 
[лабор] «збирач податків на церкву» 

Кур;- неясне. 
лабораторія, лаборант;- р. болг. ла

борат6рия, бр. лабарат6рьtя, п. labora
torium, ч. laboratof, слu. laboratбrium, 
вл. laboratorij, м. лабораториjа, схв. 
лабораториjа, слн. laborat6rij;- запо
зичення з середньолатинської мови; 
алат. \aboratorium <<місце для праці» є 
похідним від laborator <<ПрацівниК>>, по
в'язаного з lаЬог «праця; діло; трудно
щі», апорідненим з гр. Ла~-t~аvю «хапаю, 
беру>>, Лacpupov «адобич>>, дінд. \abhate 
«утримує>>, лит. ІбЬіs «володіння», гот. 
arbaips <<робота», псл. *orbota, укр. ро
бота.- СІС 381; Фасмер ІІ 443; Kopa
linski 551; Slawski IV 16; Holub-Lyer 
278; БЕР ІІІ 263~ Walde-Hofm. І 
739-740; К\еіп 855.- Див. ще ро
бИти. 

[лаббшча] «низька каструлю> Пр. ХІ 
діал. н.;- видозмінене запозичення з 
угорської мови; уг. labas (labos) «те.; 
каструля на трьох ніжках>) є похідним 



лабрадор 

від ІаЬ «нога; ніжка», можливо, успад
кованого з уральської прамови.
МNТЕSz ІІ 702-703; Barczi 183. 

лабрадор (мінерал), лабрадорИт (гір
ська порода);- р. бр. болг. лабрадор, 
n. слц. 1abrador, ч. labradorit, схв. лаб
радор, слн. labradorit;- утворене на 
основі назви півострова Лабрадор (Ка
нада), де були вперше знайдені запаси 
цього мінералу.- СІС 381; ССРЛЯ 6, 
10; SWO 385; Holub-Lyer 278; Юеіп 
855; NSD 1372. 

[лабудати] <<з труднощами, потроху 
збирати, знаходити (Ме); економити, 
збирати, складати МСБГ; будувати як
небудь МСБГ; сяк-так вести до ладу 
0», [вtілабудшпи] <<З труднощами зна
йти», [вtілабудшпися] <<з тру дно ща ми 
вибратися», [злабудати] <<сяк-таІ< до
вести до ладу Ж; збудувати як-небудь 
МСБГ» [налабудшпи] <<З труднощами 
трохи 'назбирати» (Ме), [розлабудати] 
<<сяк-так довести до ладу; роздобути» 
Нед;- п. [labudac] <<з труднощами зби
рати», lla budac sitt] <<важко поратися», 
[wylabudac sitt] <<Вибратися», слц. (ех.) 
[labudac] «з труднощами добувати»;
не зовсім ясне; пов'язується з лебеді
ти <<настирливо просити, жалібно моли
!fи; невиразно говорити>>, п. labiedziC 
«нарікати; лебедіти» (Slawski IV 401-
402); можливо, споріднене з дінд. la
bhate <<бере, хапає»; думка про запози
чення з польської мови (ОньІшкевич 
Исслед. п. яз. 243) необгрунтована.
Див. ще лебеді ти. 

[лабуз] «бур'ян; стебла бур'яну; ли
стки, іцо покривають качани кукуру

дзи; кукурудзиння МСБГ; огудина, кар
топлиння МСБГ», [лабудз] «кукурудзин
ня; картоплиння» МСБГ, [лабузtіна] «бу
р'янина Л; стеблина кукурудзи МСБГ», 
[лабузuння] «бур' ян», [лабуззя] «стебла 
бур'яну», [лабузйне] «кукурудзиння; 
огудина, що стелеться» МСБГ, [лабу
зіння «стебла бур'яну», [лобузіння] 
<<рослини, що залишаються після літніх 
овочів», [лабузЄнний] <<nриготований з 
кукурудзиння» МСБГ;- р. [лабуза] <<ку
курудзинню, бр. [лабуззе] «сухі стеб
лини маку», п. [labuzie] (бот.) «рог~з, 
Typha (Turn.) L. », [la bttzie. ti1 ba,:ne] 
<<Те.», ст. labuzie «стебjю, хмиз, чагар-

шІва 

ник», lobuzie «те.», ч. [labuzi] <<стебло 
аїру»;- неясне; висловлювалось при
пущення про спорідненість з дінд. li
buja «очерет, ліана», па лі \а buja- <<Те.» 
(Фасмер 11 442-443; Bern. І 726); 
існує думка про походження з давніх 
російських форм * лабазо, * лобазо, *ло
буз «щось сплетене з лозин», запозиче
них, можливо, в волзькофінських мов 
(мар. leps, lepcps, морд. lavs) (Трубачев 
LP 8, 1960, 241-242).- Фасмер ІІ 
444; Зализняк ВСЯ VI 37; Slawski V 
129; ЗССЯ 14, 7.- Пор. шібаз2 • 

лабузнитися «леститися; підлабуз
нюватися», [лабузuтися] «леститися», 
[лабзюкуватися] <<Підлещуватися», [ла
бузник] «спокусниК>>, [лабусь] «те.», 
підлабt}знюватися, підлабуза, підлабt}з· 
ник, підлабузництво, підлабt}зливий;- р. 
[лабзuть] <<догоджати, підлещуватися», 
[лабзиться] <<ластитися; лестощами до
магатися», [лабз!}нить] «пестити», f лаб
зt}ниться] «ластитися; цілуватися», (лаб
за] « ПідлеСНИК », [лабзун] <<ПрОЙДИСВЇТ, 
пролаза», ч. labuzka <<ласощі», labuznlk 
<<ласун»;- псл. *labпz-, labuz- «ласти
тися», пов'язане чергуванням голосних 
з ІоЬпz-, lobyz-, укр. облобцзатu, р. лоб
зІіть «Цілувати», лебезuть <<підлабузню
ватися»;- споріднене з лат. lambo, -еге 
<<лизати, ссати», двн. laffan <<лизати», 
дангл. lapian <<nити», сангл. \ap(p)en 
«лизати; пити маленькими ковтками», 

гр. Лсі.:rи:ю <<хлебчу; жадібно п'ю, всмок
тую», Ласрr.Jааю <<Жадібно пожираю», 
вірм. lap'el «лизати»; іє. *ІаЬ-, *lар(h)
звуконаслідувального походження; дум
ка про запозичення з германських мов 

(Hirt PBrB 23, 334) недостатньо обгрун
тована.- Фасмер ІІ 443, 507; Преобр. І 
441; Ильинский ИОРЯС 16/4, 11; Ma
chek ESJC 316; Holub-Lyer 278; 3ССЯ 
14, 6--7; Walde-Hofm. І 754; Юuge
Mitzka 445; Юеіп 864; Boisacq 557, 561.
Пор. лебезувати\ облобизати. 

лабуштан -див. лабач. 

лава1 <<дошка на стояках, на яку сі
дають або кладуть що-небудь, ослін; 
парта; [вузенький місток, кладка; ча
стина знаряддя ·з двох дошок для сти

скування чогось; вид картярської гри]», 
lлавuна] «лава», [лавИця] «ослін; вися-
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чий місток; полиця, до якої кріпиться 
гончарний круг» Г, Ж, [лавИче] (зб.) 
«лави, ослони» Ж. лавка «лава, ослін; 
ткацьке знаряддя для в'язання ниче
ниць; [підвіконня Л; кладка через по
тік, річку Ж; загін, смужка поля Ж; 
фуганок; деталь санок, кросен та ін. О; 
одна з двох паличок у лавчастому зам

ку]», [лавки] «довгий рубанок», [лавоч
ка] «дощечка, по якій бджоли впавза
ють до вулика», [лавчИна] «погана ла
ва», [Лавчастий замок] (у гуцульських 
хатах), [налавник] <<ПОкривало для лави» 
Ме, Мо, [облавка] «Кільце на боці ко
рабля Ж; борт судна Пі», [облавок] 
«борт (судна)», [перелавка] <<лава для 
прання; пліт на річці для полоскання 
білизни; місток, кладка» Нед, [пола
вочник] <<ПОкривало для лави», [прИ
лавка] «прилавок, стойка; лежанка, при
пічок; скринька або шафа для збруї» 
Нед, прИлавок <<стойка; [частина лави 
вздовж стіни до дверей під палицею 
для посуду]»;- р. [лава} «лава, ослін; 
пліт; поміст (на річці, озері); кладка, 
місток; nоріг», бр. лава «ОСЛіН», др. 
лавица <mава, ослін», п. вл. нл. lawa, 
ч. Паvа], lavice «те.», слц. lavka, lavica 
«ТG.; парта; місток», полаб. lovб «лава; 
стежка через болото», болг. лавuца 
«лава, полиця», слн. lava <<низький бу
фет, серванп;- псл. lava «лава, дошка 
для сидіння і лежання>> ( < «відрізана 
дошка»);- споріднене, можливо, з лит. 
l6va «ліжко, нари>>, лтс. lava «нари, 
лава, приполою>, якщо балтійські фор
ми не є запозиченнями з слов'янських 
мов (Brikkner 307); зіставляється далі з 
дінд. Junati <<ріже>>; іє. *leu- <шідтинати, 
відрізати>>; недостатньо обгрунтовані 
припущення про зв'язок р. [лава] 
<<складені на гілках дерева дошки, на 
яких . сидить мисливець, чатуючи на 

великого звіра>> з псл. \oviti (Соболєв
ский РФВ 70, 94-95), чи про запозичен
ня його з шв. lafe <<нари, стеля>> або фін. 
lawa «нари, nоміст>> (Грот ФЗ 1, 461); 
Mikl. EW 161).- Дзендзелівський 
УЗЛП 82-83; Фасмер ІІ 444; КЗСРЯ 
231; Цьtганенко 232; Преобр. І 426; 
Горяев ·178; Slawski V 48-51; Machek 
~SJC 322; Holub-Kop. 200; Schuster
Sewc 766; БЕР ІІІ 265-266; Младенов 
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268; ЗССЯ 14, 52-55; Bern. І 695; 
Fraenkel 387; Trautmann 153. 

щіва2 «шеренга, ряд>>;- р. бр. ла
ва;- не зовсім ясне; можливо, давнє 
запозичення з польської мови; п. lawa 
«шеренга>> утворене лексико-семантич

ним способом від lawa <<лава, ослін>>; 
припускався зв'язок р. лdва з облава, 
[облdвить] «оточити>> (Соболевский РФВ 
70, 94-95; Преобр. І 426, 628) і з тюрк. 
lava «Те.» (Горяев Доп. 2, 22).- Фас
мер ІІ 444; Ць1ганенко 233; КЗСРЯ 231; 
Slawski V 48-51.- Див. ще лава1 . 

щіва3 <шулканічна маса>>;- р. бр. 
болг. м. схв. лdва, п. вл. lawa, ч. слц. 
слн. lava;- запозичене, можливо, че
рез посередництво німецької чи фран
цузької мови (н. Lava, фр. lave) з іта
лійської; іт. lava «те.» виводиться з 
галльської мови (Gamillscheg 562) або 
пов' язується з лат. labes <<Падіння (тіл)», 
\abor <<ковзаю, опускаюся>> (елат. lavi
na, ІаЬїnа «зсув>>), спорідненим з двн. 
Іарра «ганчірка», лтс. slabs «слабий», 
псл. slab-ь, укр. слабИй.- СІС 381; 
Фасмер ІІ 444; КЗСРЯ 231; Преобр. І 
425; Sl. wyr. obcych 420; Slawski IV 79; 
Holub-Lyer 282; БЕР ІІІ ~64; Battisti
Alessio 2185; Mestica 853; Walde-Hofm. 
І 739.- Пор. лавИна, слабИй. 

лава4 <<вибій у шахті із суцільною 
системою розробки пластів>>;- р. бр. 
лава;- запозичення з польської мови; 
п. la\va «те.>>, очевидно, утворено лек
сико-семантичним способом від lawa 
«ряд, шеренга»; в українській мові 
слово стало широко вживатися в радян

ський час на антрацитових шахтах Дон
басу.- УРЕ VI 42; КЗСРЯ 231; ЦЬІга
ненко 233.- Див. ще лава2 . 

[лава5 ] «гряда в річковому порозі; 
водяна поверхня серед болота Ч; тор
ф'яне болото Ч; долина з потоком Ч>>;
очевидно, утворено лексико-семантич

ним способом від лава1 («ослін; місток, 
кладка>>), пор. п. lawica «мілина у морі, 
банка».- Див. ще лава1 . 

лаванда (бот.) «вічнозелена півден
на рослина, Lavandula; парфуми з цієї 
рослини>>, [леванда] «те.>> Бі;- р. бр. 
лаванда, п. lawanda, lawenda, ч. levan
du\e, слц. \evandul'a, вл. lawende\, 
болг. лаванда, лавенда, лавандула, схв. 



лавати 

лаеендел, лаеендула, слн. lavendel;
чepeз посередництво російської і, мож
ливо, французької мов (фр. lavande) 
запозичено з італійської; іт. lavanda 
«те.» походить від елат. lavandula, le
vandula, утвореного від лат. lavo, -are 
«мити», спорідненого з гр. Л,о,)(J) «мити, 
купати», дірл. loathar (lothar) «таз», 
дангл. leah <<луг, зола, вода для пран
ня>>, lёapor «піна», брет. ludu «зола», 
вірм. loganam «купаюся, приймаю ван
ну».- СІС 381; ССРЛЯ 6, 11; К3СРЯ 
231; Горяев 178-179; Slawski IV 79-
80; Machek ESJC 328; Holub-Lyer 
286; Holub-Kop. 203; БЕР ІІІ 264; 
Walde-Hofm. І 773-775; Юеіп 871.
Пор. латура, левря, лівантйна, луг2 , 
лЮра. 

[ші.вати] «лазити, помаленьку ходи
ти» Мо;- неясне. 

[лаверджет] «пасмо волосся, зали
шене спереду над лобом на повністю 
остриженій голові», левержет <пс. »;
р. лаеержет «коротка чоловіча стриж
ка», [лdверт(а)І <<тс. »;-запозичення з 
французької мови; фр. la vergette 
«прутик, віник» походить від лат. virga 
<<гілка; пучок», спорідненого з двн. 
wisk «жмуток, віхоть», ді сл. visk «в' яз
ка соломи або очерету», укр. віха і, 
далі, з стсл. с·tна «гілка, сук», ірл. fe 
<<лозина», дінд. vaya «гілка».- Dauzat 
745; Walde-Hofm. ІІ 798; Meillet 1\<\SL 
14, 346.- Пор. віюі1 • 

лавИна «маса снігу, льоду, LЦО зсу
вається з гірських схилів»;- р. болг. 
схв. лаейна, бр. лавіна, n. вл. lawina, 
ч. 1avina, слц. слн. lavina, м. лавина;
запозичене, очевидно, через посередни

цтво російської мови з італійської; іт. 
lavina <<те.» походить від елат. lavina 
(labїna), яке зводиться, мабуть, до яко
гось доіндоєвропейського слова, LЦО 
означало «к.амінь» (Юuge-Mitzka 427-
428); пов'язується також, як і іт. lava 
«вулканічна лава», з лат. liibor <<спуска
юся, скочуюся».- Фасмер ІІ 444; 
КЗСРЯ 231; Ць1ганенко 233; Преобр. І 
426; Горяев 179; Slawski IV 80-81; 
Sl. wyr. obcych 421; Holub-Lyer 282; 
БЕР ІІІ 265.- Пор. лава3 • 

лавІрувати <шести судно з частою 
зміною курсу, минаючи перешкоди; уни-
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кати перешкод»;-- р. лавuровать, бр. 
лавіраваць, п. lawirowac, ч. lavirovat, 
слц. lavirovat', вл. lawerowac, болг. 
лавuраМ, М. лавuра, GXB. ЛQ8Upamu, 
слн. lavirati; -- через посередництво ро
сійської і, можливо, німецької мов (н. 
lavieren) запозичено з голландської; rол. 
laweeren ( < loveren) «лавірувати (про 
судно); хитатися (про п'яних)», похо
дить від loef <<навітряна сторона», спо
рідненого з снн. lof -пс.», гот. lofa «доло
ня», лит. \бра «кіготь, лапа», лтс. !ера 
<<лапа», псл. !ара, укр. лапа.- СІС 381; 
Фасмер ІІ 444-445; К3СРЯ 231; Пре
обр. І 425; Горяев 179; Slawski IV 81; 
Kopalinski 561; Machek ESJ С 322; Ho
lub-Lyer 282; БЕР ІІІ 265; Кluge
Mitzka 427; Vries NEW 407; Fraenkel 340. 

[лавка] «крамниця», [лавнuчuй] ([лае
нuча ціна] <<крамнична ціна») Ж;- бр. 
лаукд, болг. лавка;- запозичення з ро
сійської мови; р. лавка «крамниця» (з 
1396) з'явилося внаслідок семантичної 
зміни слова лавка (лава) «ослін; шерен
га» (пор. п. заст. lawy targowe <<торгові 
ряди», rybne lawy).- К3СРЯ 231; ЦьІ
ганенко 232; Преобр. І 426; Slawski V 
48; БЕР ІІІ 266.- Див. ще тіва 1 , 
лава2 • 

лавр (бот.) <<південне вічнозелене 
дерево або кущ, Laurus L. », [лdвір, лав
рйна) «те.» Ж. лаврові;- р. лавр, бр. 
лаур, п. ч. слц. laur, вл. la\vrjenc, нл. 
lawrjenc, болг. лавар, м. лавор, схв. 
лавор, слн. lavor, lбvor; - запози
чення з латинської мови; лат. laurus 
«лавр, лавровий вінок; перемога», як і 
генетично пов' язане з ним гр. б&.срVТ] 
«лавр», очевидно, запозичене з якоїсь 
неінлоєвропейської мови.- СІС 381; 
К3СРЯ 231; Фасмер ІІ 445; Преобр. І 
427; Гор яев 179; Slawski IV 78; Brilck
ner 291; Kopalinski 561; Holub-Lyer 
282; БЕР ІІІ 268; Skok ІІ 268; Bez1ai 
ESSJ 11 128; Bern. І 695; Mikl. EW 16(; 
Ernout-Meillet 346; Walde-Hofm. J 
775-776; Frisk І 353; Boisacq 168.-
Пор. лауреат. · 

лавра <<великий православний чоло-
вічий монастир»;- р. болг. м. лавра, 
п. la\vra, ч. слн. lavra, слц. 1avra, схв. 
лавра, стсл. ""GJM;- запозичення з се
редньогрецької мови; сгр. Лш5ра <<мона-
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стир, монастирська келія», гр. Ла6ра 
<<вулиця, завулок або цілий квартал, 
обгороджений муром» пов'язане з Лдд\; 
<<камінь», яке зіставляється з ірл. lra, 
днн. leia «Кам'яна плита», свн. leia <<ске
ля, камінь», алб. \еrё <<каміння, гір
ська порода».- Фасмер ІІ 445; ГСЗ 
108; ССРЛЯ 6, 17; УРЕ 7, 542; Преобр. І 
426; Горяев 179; Slawski V 56; Kopalin
ski 589; Holub-Lyer 283; БЕР ІІІ 267; 
Skok ІІ 276; Bern. І 695-696; Frisk ІІ 
91; Boisacq 546, 561; Pokorпy 683. 

Лаврентій, Лаврін, [Лаврин], ст. Лав
рентеи (1413), Лаврана (XV ст.), Лав
рентш «МНОГОЛЮДеН'Ь бобКОВЬІЙ » 
(1627);- р. др. Лаврентий, бр. Лаур!т
цій, Лаур!т, Лаурьт, п. Wawrzyпiec, 
Laureпty, ч. Vavfiпec, ст. Laureпec, 
слц. Vavriпec, болг. Лавренти, Лаврен, 
м. Лаврентие, схв. Lavreпtije, слн. 
Lavreпcij, стсл. іlt\врентии;- через ста
рослов'янську мову запозичене в дав
ньоруську з грецької; гр. ЛаuрЄvТLо\; 
nоходить від лат. Laureпs (род. в. Lau
reпtis) «лаврентський, житель м. Лав
рента» (Laureпtum); тлумачиться також 
як <<увінчаний лаврами>>.- Сл. вл. імен 
214; Беринда 218; Петровский 138; Спр. 
личн. имен 427; Knappova 117; Корес
пу 131; Илчев 295; Coпstaпtinescu 93-
94. 

Лавро, Лавр, [Ваврик, Вавр6, Лdв
рик, Раврик, Равр6], ст. Лавора (XIV
XV ст.), Лаоуро (1443);- р. Лавр, 
бр. Лаур, п. Laur, слц. Laurus, нл. Law
ro, болг. Лавур, стсл. ildRpь;- через 
старосЛов'янську мову запозичене з 
грецької; гр. Ла6рО\; походить від лат. 
lattrus <<лавр, лавровий вінок; перемо
га».- Сл. вл. імен 214; Спр. личн. имен 
427; Петровский 138; Илчев 295; Coп
staпtiпescu 94.- Див. ще лавр. 

лавсан (синтетичне волокно);- бр. 
лаусан;- запозичення з російської мо
ви; р. лавсан «те.» є складноскороченим 
словом, утвореним на основі назви на
укової установи Лаборатория вьtсоко
молекулярньtх соединений Академии на
ук.-КЗСРЯ 231; Голанова Наша речь 
1965, 84. 

[лавустfти] «базікати, балакати» Ж;
неясне; можливо, пов'язане з [лавута] 
«дурень». 
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[лавута] <<дурень»;- результат пере
несення назви [лавута] «лютня»; пор. як 
семантичні паралелі укр. бандура «му
зичний інструмент; [телепень]», цим
бали- Іцtімбал] <<йолоп, телепень», р. 
балалайка (бесструнная) <<дурень».
Пономарів Мовозн. 1973/5, 62; Scheludko 
137; Craпjala 336.- Див. ще лавути. 

[лавути] <<лютня; струнний інстру
мент; скрипка» Ж;- болг. лаута «му
зичний інструмент, схожий на гітару». 
схв. леут <<музичний інструмент, подіб
ний до тамбура»;- запозичення з мол
давської або румунської мови; молд. 
лаута <<лютня», рум. lauta <<те.» через 
посередництво турецької або новогрець
кої мови (тур. lavta, нгр. Ла(у)оuто <<те.», 
пор. також алб. lahutё, нім. Laute <<те.») 
запозичено з арабської; ар. al-•ud <<те.» 
складається з артикля а! і іменника 
•ud <щерево».- Scheludko 137; Vrabie 
Romaпoslavica 14, 159; Lokotsch 166; 
Юuge-Mitzka 427; СДЕЛМ 244; Papa
hagi 622; DLRM 450.- Пор. алеута, 
лЮтня. 

лага <<балка, ДО ЯКОЇ прибиваються 
дошки (підлоги та ін.)», [лаtун] <<стовбур 
під дощаним настилом дороги»;- р. бр. 
лага, п. [laguп] <<кладка; лага під під
логою»;- очевидно, запозичення з дав

ньоскандінавської мови; дісл. lag «ко
лода; повалене дерево» споріднене з 
англ. log <<колода», норв. laag «nовалене 
вітром дерево» і разом з ними зводиться 
до пгерм. * lig- «лежати», спорідненого з 
псл. lezati, укр. лежати; менш обгрун
тованим було б виведення від нвн. Lage 
<<Пласт, шар; стеля» або від ч. dlaha 
((дошка в підлозі», як і зведення (Slaws
ki IV 430) разом з [лагун] <<бочка» до 
псл. lagati «ложити».- J6haппesson 
750-751; Юuge- Mitzka 440, 444.
Див. ще лежати. 

[лаrаж] «вид кормової трави для ко
ней» Ж;- неясне. 

[лаганець] «вид кухля, дерев'яна 
посудина з обручами», [лаганка] <<бочо
нок, видовбаний з дерева, колоди» 
Б і, [лаган6к] <<те.» Б і, [лагун] <<мазниця 
для дьогтю; високий глиняний глек 
Мо», [лагунчик] <<глиняний глечик, бан
ка» Мо;- р. [лаган] «невелике коритце; 
корито», [лагун] «кадка; мазниця; дов-
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бане корито для годівлі свійських тва
рин; глиняний кухоль», бр. [лагун] 
«посудина для лляного насіння», [ла
гвіца} <mевелика бочка для соління са
ла», п. [lagan] «корито», [laguniec] 
«nляшка; посудина для пиття»;- давнє 

запозичення з середньоверхньонімець
кої і латинської (можливо, також без
посередньо з грецької) мов; свн. lagen 
«посудина для рідини, барилка, шкіря
ний міх» походить від лат. lagona (la
guna, lagena) «глиняна або скляна по
судина з тонкою шийкою, пляшка», 
яке зводиться до гр. Лavuvo\; «тс. » не
відомого походження; до того ж джерела 
зводяться п. lagiew «бурдюк, барило», 
ч. lahev «пляшка», вл. lahej «тс. », схв. 
[lagav] «бочка», слн. lagev «тс. ».-Фас
мер ІІ 446; Slawski IV 424-425; БЕР ІІІ 
271; Skok ІІ 260; Bezlaj ESSJ ІІ 119; 
Веrп. І 685. 

шігер «Табір», [лагор] «ТС. » Пі, ла· 
герник;- р. лагерь, бр. болг. м. схв. 
лагер, п. lagier, ч. lagr, слц. слн. lager 
«тс. »;- через посередництво російської 
мови запозичено з німецької; нім. Lager 
«ложе, постіль; склад, табір» (свн. lё
ger, двн. lёgar) споріднене з гот. ligrs 
«ложе, постіль», дангл. leger «лігвище, 
ложе», англ. lair «тс.», лат. lectus «ло
же, постіль», псл. lezati, укр. лежати.
Фасмер ІІ 445; КЗСРЯ 231; Преобр. І 
427; Slawski lV 26-27; Briickner 289; 
Holub-Lyer 279; БЕР ІІІ 269; Bern. І 
684; Юuge-Mitzka 419.- Див. ще ле· 
жати.- Пор. легер. 

лагода «мирні, дружні відносини», 
[лагідь] «тс. » Ж, лагодильник, лагідний 
СУМ, Г, лагідливий «зговірливий, миро
любний», [лdг6дний] «лагідний», [лdгід] 
([лагодо.м] «ЛагідНО»), лагідКО.М «Злаrід
НО, дружно», [лагодико.м, лdгодко.м] «тс.», 
лагідніти, лагодити «ремонтувати; лад
нати», [лагодитися] «миритися» МСБГ, 
злагода «лагода; взаємна домовленість; 
погодженість; обладнання, пристосуван
ня», злагідлИвий СУМ, Г, злагідний, 
[злагодлйвий] <<зговірливий, прихиль
ний» Бі, злdгодити «змайструвати, під
готувати; [пом'якшити, уладнати; най
няти, домовитися про ціну]», злаго
джений, налагодити «привести до нор
мального стану; підготувати», незлаг6-
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да «відсутність взаєморозуміння, пого
дженості, різнобій; [розлад, розбрат 
Ж]», [нелагода] «розлад, розбрат Ж; 
невдача», 1-lезлагідний, (нелагодний] «без
ладний» Ж, [полагода] «виправлення; 
улагодження», [п;оилаг6да} «Прилаго-
дження, примірювання, підготовка» 
Нед, [прилагодний] «порівнюваний; при
датний» Нед, [ прилагодити] «П ідготу
вати » Нед, [розлагода] <<Нез лагода» 
Нед;- р. !лагода} «мир, порядок, лад», 
бр. лагода «лад», др. лагодити «робитн 
приємне, потурати», п. ст. lagoda «ла
гідність», ч. lahoda «приємність>>, слц. 
lahoda «задоволення, розкіш, насоло
да», вл. lahoda «привабливість, лагід
ність», нл. lagoda <<Принадність», схв. 
лагода «відчуття приємності, безтурбот
ність», слн. lagбda «зручність; [мало
цінність; слабість]»;- псл. lagoda «ПО· 
рядок, приємність»;- зіставляється з 
лит. lбga «раз, черга>', logбti «складати, 
упорядковувати», лтс. laga «ряд, поря
док», lags «славний, гарний»; пов'язує
ться, далі, з лат. languere «бути кво
лим, в'ялим», laxus «кволий», гр. Ла
vар6~ «КВОЛИЙ, ТОНКИЙ», ДВН. s\ah «Сла
бий» (Младенов 268; Веrц. І 684); іє. 
*(s)leg- «в' яли й, слабий»; виводиться та
кож (ЗССЯ \4, 13-14) з преф1кса la
i кореня god-.- Фасмер ІІ 446; Преобр. 
І 427; Slawski IV 426-427; Briicknet: 
305; Machek ESJC 317-318; Holub
!-yer 279; Holub-Kop. 198; Schuster
Sewc 759; БЕР ІІІ 269-270; Skok li 
260-261; Bezlaj ESSJ ІІ 119; Zubaty 
St. а СІ. І 2, 102; Fraenkel 328-329; 
ZfS!Ph 20, 57-58; Mi.ihl.-Endz. ІІ 
436-437; Buga RR l 450.- Пор. лад, 
ласка. 

[лаrойка] «весняна гра, пісня на 
великдень»;- очевидно, результат ви

дозміни деетимологізоваї форми [га
гілка] «гаївка» (*гаголка, *яголка).
Див. ще гаівка. 

лагомИна, лаго.мйнець - див. легу-
мі ни. 

лагун, лагt}нчик - див. лаганець. 
лаrун - див. лаrа. 
лаrуна «неглибока морська зато

ка»;- р. бр. болt. схв. лаг(Jна, о. ч. вл. 
1aguna, слц. слн. Jaguna;- заnозичене, 
можливо, через посередництво росій-
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ської і, далі, німецької мов (н. Lagune 
«лагуна») з італійської; іт. laguna <<ла
гуна» походить від лат. lacuna <<калю
жа», пов'язаного з lacus «озеро», спо
рідненим з ірл. loch <<те.», дангл. lagu 
«море, ріка, вода», гр. Лсі.ххо\; <<став, 
яма», псл. loky «калюжа», болг. локва, 
СХВ. локва, СЛН. \6kva, СТСЛ. M•Kh.l «Те.».
СІС 381; Фасмер ІІ 447; К3СРЯ 231; 
Преобр. І 427; Горяев 179; Slawski IV 
27; Kopalinski 552; Holub-Lyer 279; 
Holub-Kop. 198; Младенов 278; БЕР ІІІ 
271; Battisti-Alessio 2152; Ernout
Mei\let 337; Walde-Hofm. І 747-748; 
Ftisk ІІ 75-76; Boisacq 552.- Пор. 
лак2 • 

лад <<nорядок; розташування, розмі
щення; спосіб, зразок, манера; система 
сусnільного, державного укладу; попе
речні поділки на грифі щипкових ін
струментів; клавіші; [розпорядження]», 
[ладнЯ] «Майстерня, цех» Ж, ладен 
СУМ, Г, ладнИй <<гарний, вправний; 
схильний, охочий що-небудь зробити» 
СУМ, Ж. ладком «так, як треба», [ла
дом] <<ДО Л<'іду, ТОЛКОМ», Ладити, лади
тися «удаватися>>, ладнати, [ладувати] 
<<лагодити, робити щось придатним до 
вжитку»; безладдя, [владнувати] «улад
нати» Ж. доладний, (злада} <<злагода», 
(зладдє] <<згода, мир» Пі, (зладйтиІ 
«підготувати» О, (зладИтися] <<Взятися 
до чогось» О, [налад] «відnовідно, згідно, 
ПО)l.ібно» Ж, наладка, наладчик, нала
дити, нелад, неладний, невлад, недо
ладнuй, (недоладrj] <ше так, як слід; 
не до речі», неполадка, облада <<облад
нання»; обладнання, обладунок «спо
рядження», обладжувати, обладнати, 
обладувати «обладнати, спорядити», (пе
релад] (у внразі: нема ні ладу, ні пере
ладу «ні ладу, ні складу») СУМ, Г, 
переналадка, [п6лад] <<лад, порядок», 
прИлад, [прйладень] <<витвір, продукт» 
Нед, приладка, [приладникl <<той, хто 
остаточно обробляє» Нед, приладдя, 
[прИладний] <<який уміє підлеститися, 
вкрадливий», розлад, розладдя, улад кдо 
речі, влучно»;- р. бр. лад, п. вл. lad, 
ч. слц. (заст.) lad;- псл. (пн.) [ladп, 
lada] <Щорядок; згода; заручини»; мож
ливо, віддієслівне утворення від laditi 
«домовлятися, ладити» (Slawski IV 416-
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417; Machek ESJC 317; Vaillant Gr. 
comp. І 302); пов'язується з псл. lagoda 
<<Порядок»;- вважається також (3ССЯ 
14, 1 0-12) утвореним з приставки зай
менникового походження \а- (<*(o)l6-, 
пор. [л6ни] «Минулого року») і кореня d
(<іє. *dhe- «ставити»).- Фасмер ІІ447; 
Преобр. І 428-429; Bri.ickner 305; Ho
lufr-:-Lyer 278; Holub-Kop. 198; Schus
ter-Sewc 758; Zubaty St. а сІ. І 2, 102; 
БЕР ІІІ 272-273; Младенов 268; Nemec 
Slawia 4'3/2-3, 120-\23; Bern. І 683; 
Mikl. EW 159.- Пор. лагода, Лада1 . 

Лада1 <<давньослов'янська богиня 
шлюбу», ладо <<коханий, любий» (пест
лива назва чоловіка, дружини, дитини), 
[ладкальниця] «виконавиця весільних пі
сень», [ладктща] «весільна пісня; пісня 
взагалі Ж», (лад6вний] (у сполученні 
[ладовні пісні] «весільні пісні; пісні 
взагалі») Ж. (ладкати] «сnівати весіль
ні пісні», [ладувати] <<Те.» ВеЗн, ладо! 
ладо! дід-ладоІ (приспів у піснях);- р. 
лада «мила, кохана; дружина», др. лада 
«дружина, чоловік», n. lada <<радісна 
nісня», ч. ст. lada «дівчина», слц. Lada 
<<слов'янська богиня кохання», вл. 
Lada <<ТС. », болг. лада «Міфічна істота -
символ весни; дівчина, яка співає обря
дову пісню», схв. лада <ідружина»;
псл. lada «коханий, кохана; дружина, 
чоловік», пов'язане з Іаdп, laditi;
дaлi зіставлялося з лік. lada <<жінка, 
дружина» (Георгиев ВЯ 1954/4, 65), 
з лит. ardyti <<розбирати, руйнувати» 
(Потебня РФВ 7, 226-241), ulduoti 
<<воркувати», nualdёti <<nролунати» (Bez
zenberger ВВ 21, 315); висловлювалося 
сумнівне припущення про малоазійське 
походження (Polak LF 70, 27; Machek 
ESJC 317; Holub_.:_Kop. 198); помилково 
пов'язувалося з іє. *vladha (укр. вла
да) (Будимир Зб. фИлоз. Беогр. ун-та 2, 
1952, 262).- Фасмер-Трубачев 11 447; 
К3СРЯ 231; Преобр. І 428; Slawski IV 
419--421; Bri.ickner 305; Holub-Kop. 
198; БЕР ІІІ 273-274; Младенов 268; 
Skok ІІ 258; Bezlaj ESSJ ІІ 118; Труба
чев Терм. родства 99--102; 3ССЯ 14, 
9; Критенко Вступ 524; Bern. І 682; 
Менгес 196-198.- Див. ще лад. 

Лада2 (жіноЧе ім'я);- р. бр. Лада, 
п. Lada, схв. Лада;- пов'язане з др. 
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лада «дружина».- Спр. личн. имен 505; 
Knappova 241.- Див. ще Лада1 . 

[лада] «рундук, скриня; шухляда 
Ж, Мо; труна ДзАтл І», [ладар] <<кили
мок, рядно, яким накривають скриню» 

Мо, [ладарчик] <<те.; килимок, який 
прибивають біля ліжка» Дз, [лdдиця] 
«шухляда» ДзАтл ІІ;- бр. (лада] «при
стрій для перенесення важких речей>>, 
п. \ada <<Прилавок; (спец.) ящик», ч. 
!lada] <<скриня», слц. 1ada <<те.», пола б. 
lodo <<скриня; труна; чорнильниця», схв. 
ладица <<шухляда», слн. [lada] <<скри
ня»;- через посередництво польської і, 
МОЖЛИВО, МОЛдаВСЬКОЇ МОВ (МОЛД. лада 
<<скриня» через уг. lada) запозичено з 
німецької; н. Lade «рундук, скриня, 
шухляда» пов'язане з laden <<вантажи
ТИ».- Дзендзелівський УЗЛП 158-159; 
НЗ УжДУ 13, 105; Slawski IV 20-21; 
Briickner 289; Bez1aj ESSJ ІІ 118; 
Bern. І 682; СДЕЛМ 229; Кluge-Mitzka 
418.- Див. ще ладувати.- Пор. лЯда1 . 

ладан «ароматична смола, яку вико
ристовують для куріння в релігійних 
обрядах» СУМ, Ж, ладанка <<мішечок 
з ладаном або зіллям», [лdдон] «ладан» 
Ж, (ладанuти] «курити ладаном»;
р. бр. болг. діал. ладан, др. ладана, 
п. ladanum, слц. ladan, ч. Іаdапum;
запозичене у давньоруську мову з грець

кої; гр. Mбa:vov «смола чагарника Л.-Уjбо\;» 
є словом семітеького походження; пор. 
ар. ladan <<запашна смола», ассір. \adu
nu; зіставлення з гр. сіЛ,{)а:(vш <<зцілюю» 
(Горяев Доп. 2, 22) помилкове.- Фас
мер ІІ 447; ГСЗ 3, 110; ССРЛЯ 6, 23; 
КЗСРЯ 230; Преобр. І 428; Горяев 179; 
Slawski IV 77; БЕР ІІІ 275; Bern. І 
682; Walde-Hofm. І 779; Lokotsch 102. 

ладанник (бот.) <<ЧИСТ, Cistus L. »;
р. ладанник, бр. лdданнік, п. laudan, 
болг. лавдан.;- похідне утворення від 
ладан; назва зумовлена тим, що ця ро
слина багата на запашні ефірні олії і 
смоли (Словн. бот. 296).- Slawski lV 
77; БЕР ІІІ 264,- Див. ще ладан. 

[ладенний] (у словосполученні [л. 
млин] <<млин на плоті»);- видозмінене 
запозичення з російської мови; р. ла
дейная (мельница) «плавучий (млин), 
який працює без греблі» є похідним від 

ладянка 

р. ладьЯ (лодьЯ) «човен», спорідненого з 
укр. [лодь] <<те.» (див.). 

[ладйга] «велика скибка (хліба)» 
Ж;- афективне утворення типу [пар
дuга] (партИка) «те.» неясного похо
дження. 

ладка\ (частіше мн.) ладки (дит.) 
«ДОЛОНі», [ладі] <<ТС. », [лада] <<ДОЛОНЯ» 
Б і, (лад6ня] «те.» Л, Ж. [ладуся] 
(зменш.) Бі;- р. ладушки «Ладки (ди
тяча гра)», бр. ладкі «те.»;- зменшено
пестлива форма від [лад6ня], яке виник
ло внаслідок метатези у слові дол 6ня 
(можливо, під впливом [лdдкати] «сnі
вати весільні пісні (плескаючи в доло
ні)» і под.).- Лукинова Зтимология 
1984, 120.- Див. ще дол6ня 1 • · " ' 

[ладка2 ] «вид черепашки, Veпus» 
Ж; - утворене лексико-семантичним 
способом від (ладка] «оладка»; назва 
зумовлена формою черепашки, яка на

гадує оладку.- Див. ще оладка. 
ладка3 , ладік- див. оладка. 

[ладов.нИця] <<Панахида» Ж;- оче
видно, похідне утворення від [лада] 
«труна».- Див. ще лада. 

[ладбжник] <<бодяга, прісноводна 
губка, Spongilla»;- неясне. 

[ладувати] <<вантажити; заряджати», 
[лядовати] «те.» Б і, [ладівнuк] <<nаку
вальник Ж; вантажник О», ладівнИця 
<шатронташ», ладунка <<те.; [сумка Пі]», 
(ладун] «в'юк (?); вантажник Ж», [ла
дунок] <<вантаж», [лядунка} <<сумка» 
Пі;- п. ladowac «вантажити; набива
ти; заряджати», ч. ladovat <<набивати; 
заряджати», слц. ladovat' «заряджати;. 
вантажити», болг. ладунка <<nатрон
таш»;- запозичене з середньоверхt;ьо

німецької мови, можливо, через посеред
ництво польської; свн. нвн. laden «ван
тажити; заряджатИ» споріднене з дісл. 
hlaaa «комора, сара й», двн. hladan 
«вантажити», лит. kl6ti «слати; (тех.) 
укладати», псл. klasti, укр. класти.
Шелудько 36; Slawski IV 421-422; 
Briickner 289; Holub-Lyer 278; Юuge
Mitzka 418; Fraenke\ 275; Bern. І 507.
Див. ще класти.- Пор. лада, лsІда1 • 

[ладянка] «частина повісма, жменя 
льону або коноплі», [ладінка] «тс. » 
Ж;- не зовсім ясне; можливо, утворене 
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лаж 

ВіД (лада] «ДОЛОНЯ», ладка «ТС. ».- ДИВ. 
ще щідка1 , дол6ня1 • 

лаж «надбавка до номінальної вар
то<!ті золотих грошей; перевищення кур
су цінних паперів проти їх номінальної 
вартості», [лажеl «те.» Ж;- р. бр. лаж, 
п. Baiaj, ч. Jaze, ч. слц. М~іо, болг. 
ажио, схв. ажи;а;- через посередни
цтво російської мови запозичено з іта
лійської; іт. l'aggio «ажіо, лаж, прибу
ток» запозичене в даному разі разом з 
артиклем.- СІС 382; Фасмер ІІ 448; 
Преобр. І 429; Slawski V 73-74; Ma
chek ESJC 322; Holub-Lyer 283.
Див. ще ажіотаж. 

[лаз] <<Лука; лісова галявина; сіно
жать МСБГ; молодий ліс, молода по
росль на місці вирубавого лісу МСБГ; 
поле далеко від села О; хата на сіножа
тях далеко від села О; стежка в густих 
зарослях, якою звичайно ходять звірі», 
[лtізи) «сінокоси в гірських лісах ВеЛ; 
лісова галявина О; поле, залишене на 
пасовище О; шматки поля між потоками 
або на верхах гір О; наділи полів, ді
лянки», [лазівка] «вид гриба, що росте 
на галявині», [лазкИ] «шматки поля за 
смугами, що тягнуться від села» О, 
[полаз6к] «Галявинка в чорному лісі»;
р. [лаз] «лісова стежка; тісний прохід; 
місце, де проходять звірі», [лазuнаl «Га
лявина серед лісу; смуга, розчишена в 
лісі для посіву хліба», п. [laz] «прохід 
ведмедя; пасовисько; низька болотна 
місцевість, заросла чагарником; орна 
земля після випалення за рослів », ч. 
laz (laz) «просіка; лісова ділянка, пере
твореца в поле; поле біля лісу, на косо
горі; пасіка», слц. laz «ділянка землі; 
гірське селище; поле біля лісу», вл. 
laz «цілина», нл. laz «пасовисько; підня
та цілина, пустка», м. лаз «розкорчоване 
місце», схв. лаз (лаз) «стежка; невелике 
поле в горах; розкорчоване місце в лісі; 
місце в Лісі з наваленими деревами», 
ели. laz «розкорчоване місце; цілина 
на міспі колишнього лісу або чагарни
ка»;- псл. laz'Ь «міспе, розчищене від 
лісу; лісова галявина», пов' язане з 
laziti «лазити», lezti «лізти»; очевидно, 
одне з групи споріднених етимологіч
них гнізд, що об'єднуються навколо 
первісного індоєвропейського кореня з 

Лазар 

рухомим s- -*(s)-1-11-s- (не рахуючи огла
совки, інфіксації і розширення) з за
гальним значенням «блукати, шукати, 
збирати, полювати»; значення «стежка, 
прохід» у слові [лаз] розвинулись вто
ринна під впливом сучасного значення 
дієслова лtiзumu;- з інших етимологіч
них гнізд цієї групи в першу чергу мо
жуть бути наведені лат. Jego «збираю», 
гр. ЛЄ'j'ю «те.»; дісл. lesa «збирати», 
дангл. loes «пасовисько»; псл. Іеs'Ь «ліс», 
лтс. lesa «склад хліба, льону» та ін.; 
менш переконливим здається виведен· 

ня безпосередньо від псл. laziti «ла
зити, лізти, повільно чи з труднощами 
пересуватися>> (Фасмер ІІ 449; Skok ІІ 
278-279; Bern. І 696-697), а також 
зіставлення з гр. Ла:хаlvю «копаю», 
ірл. Jog «долина, заглибина» (Charpen· 
tier AfSlPh 37, 53-54; Petersson Ar. 
Arm. St. 132), з лтс. l~zs (l~zns) «пло
ский, рівний», дісл. lagr «низький» 
(Machek ESJC 322; Trautmann 161) та 
ін.- Мельничук 3тимология 1984, 144; 
Маковекий 3тимология 1965, 259; Slaw
ski V 56-58; 3ССЯ 14, 72-76.- Пор. 
.тісий1 , лізти, ліс. 

[лазаніі] «варениці, галушки» Мо, 
[лазанкu] «те.>> Л, Мо, [лазункаl «варе
ницю;- бр. [лазанки] <<відварені бо
рошняні коржики», п. lazaпki «Те.»;
через посередництво польської мови за
позичено з італійської; іт. lasagna «лок
шина, лапша» виникло з лат. *lasania 
«різновид локшини», утвореного від la
sanum «посудина, горшик», що зво

диться до гр. Лc.ioavov «кухонна трино
га; горщик» неясного походження.

Slаwskі V 60; Briickner 308; Sl. wyr. 
obcych 406; Battisti-Alessio 2171; Wal
de-Hofm. І 766; Frisk 11 87. 

Лазар, [Лdзорь, Лазур], ст. Лазор'Ь 
(1426), Лазар'Ь, Лазарь (1436), Лазар'Ь 
«кому помочник е(сть) Б(ог)'Ь» (1627);
р. Лазарь, бр. болг. м. Лазар, др. Ла
зарь, п. Lazarz, ч. Lazar, ст. Lazar, слц. 
Lazar, схв. Лазіір, слн. Lazar, стсл. 
Л"з"Р"· ilLІзc-pJ.;- через церковно
слов'янську мову запозичено в давньо
руську з грецької; гр. Лсі~аро\; похо
дить від гебр. 'El'azar «бог поміг».
Сл. вл. імен 214; Беринда 218; Фасмер ІІ 
442; Петровский 138: Спр. личн. имен 



лазар 

428; Knappova 117; Kopalinski 562; 
Кореспу 90; БЕР ІІІ 279-280; Bern. І 
696; Constantinescu 94; Klein 872. 

лазар «жебрак», співати лазаря 
«скаржитися»;- р. [лазарь] «підлесли
вий жебрак; лицемір; святенник», ла
заря петь «скаржитися», [лазарить] «ВИ
прошувати, жебракувати», п. lazarz 
(заст.) «болящий; злидар», ч. lazar, 
слц. lazar, схв. Iazar «те.»;- утворене 
від імені біблійного персонажа Лазаря, 
який став символом бідняка, що перено
сить багато страждань.- Фасмер ІІ 449; 
Преобр. І 429; Slawski V 61; БЕР ІІІ 
280; Meillet MSL 11, 182-183; Bern. І 
696.- Див. ще Лазар. 

лазарет, лазаретник «Хворий у лаза
реті»;- р. болг. м. лазарет, бр. лаза
рат, п. lazaret, [lazaret], ч. слц. вл. \a
zaret, схв. лазарет, слн. lazaret;- через 
посередництво російської або польської, 
а також верхньонімецької або фран
цузької мов (нвн. Lazarett, фр. lazaret) 
запозичено з італійської; іт. Iazzaretto, 
Oazaretto] виникло з nazareto «лазарет» 
(від назви костьолу Santa Maria di Na
zaret «богоматері Марії Назаретської», 
при якому в XV ст. була лікарня для 
хворих на проказу) під впливом імені 
Lazzaro «Лазар», [Lazarol «те.», хво
рого на проказу жебрака в євангель
ській притчі, покровителя хворих на 
проказу.- СІС 382; Фасмер ІІ 449; 
КЗСРЯ 232; Преобр. І 429; Slawski 
lV 81-82; Bruckner 291; Holub-Lyer 
283; Kopalinski 562; БЕР ІІІ 280; 
Юuge-Mitzka 428; Юеіn 872. 

[лазбИтиІ «вирізати стільники» 
Ж;- р. [лазбень] «джбан, скриня у ви
гляді діжки з кришкою», [лаз6бкаІ «ді
жечка для меду», [улазить (борти)! 
«лазити по бортях, підрізаючи стіль
ники», [улаз] «підрізка, виїмка стіль
ників з вуликів», бр. [лазбеньJ «вид діж
ки для меду», др. лазити «виймати мед з 

вулика», п. lazbiC «підрізати стільни
КИ», lazbien «лавочка, на яку сідає 
15ортник, підрізаючи стільники»;- оче
видно, похідне утворення від не зафік
сованого в українській мові іменника 
* лазьба «лазіння в борть для виймання 
меду» (пор. п. ст. laiba «збирання 
бджіл, вибирання меду з борті»), пов'я-

лазити 

заного з лазити.- Фасмер ІІІ 449; 
Преобр. І 429; Slawski V 69-70; Briick
пer 308; 3ССЯ 14, 77; Bern. І 697.- Див. 
ще лазити.- Пор. лаз. 

лазер «ОПТИЧНИЙ генератор, джерело 
вузького потужного пучка світла певної 
частоти»;- р. бр. болг. лазер, п. ч. 
слц. laser, слн. laser;- запозичення з 
англійської мови; англ. laser «те.» є 
абревіатурою, утвореною з початкових 
букв п'яти слів: light amplification (Ьу) 
stimulated emission (of) radiation «по
силення світла за допомогою стимульо
ваного випромінювання».- СІС 382; 
К3СРЯ 232; Kopalinski 558-559; Юi
mes 400, 432; БЕР ІІІ 281; Юеіn 867.
Пор. мазер. 

лази (етнографічна група грузинів, 
чани), лаз «представник чанської (лазь
кої) етнографічної групи», лазка;- р. 
бр. лазьt, п. lazyjski «лазький», болг. 
лаз;- запозичення з чанської мови; чан. 
лази є самоназвою чанів.- Кизириа Яз. 
нар. СССР IV 62; БЕР ІІІ 279. 

лазити, лаз «вузький отвір, через 
який можна пролізти, пройти», [лаза] 
«лінивий бродяга» Ж, [лази] «лазіння», 
[лазивоІ «бортницька драбина з мотуз
ки Ж; пристосування для самопідйому 
бортника на дерево Ник», [лазило] «те.» 
Ж, лазівка, [лазнюк] <<nовзун (дитина 
або каліка)» Пі, [лазня] «низька хатина 
з маленьким входом, куди можна тільки 
пролізти; яма для зберігання хліба; 
печера Ч », [лазун] «той, що добре ла
зить по деревах», лазунИ (орн.) «ряд 
птахів, на ногах яких є пристосування 
для лазіння», [лазЮкаJ «змія» Ж, [лазя1 
«те.» Ж, [лазнійІ (прикм. у словосполу
ченні [лазня піч] «частина печі, на якій 
просушують зерно, а взимку сплять»), 
лааом «просуваючись по поверхні усім 
тілом», [влазитисЯ] «вміщуватися, вхо
дити)) Ме, елазливий «Влізли вий», вuлаз 
(у звороті вилазу нема «не можна про
йти»), налазити «налізати; нав'яз: ва
тися, набридати», налазливий, невилаз
ний, непролазний, [облаз] «гола стрімка 
скеля, круча», перелаз, підлаз «Підзем
ний хід», підлазистий «підлесливий», 
[полазЮкаJ «каліка, що повзає», про
лаз «невеликий отвір, куди можна про
лізти», пролазка «те.», пролаза, про-

183 



лазня 

лазливий, проліtзництво, Іуліtзище] «Пе
чера» Ч, уліtзливий «влізливий», [улаз
нйй] «такий, у який влазять»;- р. 
ліtзить, бр. лазіць, др. лазити «Ходити, 
повзати», в. laziC «лазити; тинятися, 
вештатися », ст. nalazic «знаходити», 
ч. [laziti] «лазити, повзати», слц. la
zit', вл. lazyc, нл.' lazys, болг лазя, 
«ТС. », М. ЛіtзИ «ПОВЗаЄ», СХВ. лазити 
«повзати; плентатися», слн. Iazfti «те.; 
повільно рухатися», стсл. лt~зити «ла
зити, повзати»;- псл. laziti «лазити», 
давніше «вештатися, блукати; збирати; 
полювати», nов'язане з laz'Ь «лісова га
лявина; місце, розчищене від лісу», іте
ратив до Jezti «лізти».- Фасмер ІІ 
450; Slawski V 64-66; Briickner 308; 
БЕР ІІІ 283-284; ЗССЯ 14, 64-67; 
Bern. І 697; Мельничук Зтимология 
1984, 144.- Див. ще лаз.- Пор. лізти. 

лазня «баня», [лазнuк] «банщИІ< », 
lлазнЮк] «те.»;- р. [лазня], бр. лазня, 
п. laznia, ч. lazen, ст. lazn, lazna, 1azne, 
вл. нл. laznja;- псл. laz(ь)nь, lazьnja, 
пов' язане з дієсловом Jaziti «лазити»; 
пор. укр [лазня] «низька хатина з ма
леньким входом, куди можна тільки 

пролізти», р. [лазня] «сходня, драбин
ка»; назва мог ла бути зумовлена тим, 
що в лазнях залізали на полиці, щоб 
попаритися; непереконливим є виділен
ня в цьому слові кореня !а- з *lav;}-, 
наявного в лат. lavare «мити» і в хет. 
la!JtJЦai- «лити» (Machek ESJC: 322; 
Slavia 21, 282; Ondrus Slaw. Wortst. 
121; Holub-Lyer 283).- Москаленко 
~/ІЛ 27; Кравчук УМШ 1960/6, 61; 
Фасмер 11 450; Slawski V 71-73; Briick
ner .308; Holub-Kop. 200; Schuster-Sewc 
767-768; 3ССЯ 14. 67-69; Bern. І 
697· Schrader Reallexicon І 74; Zelenin 
AfSlPh 32, 601.- Див. ще лазити. 

[лазок] «металеве грузило на сі
тгх»;- результат видазміни давнішого 
[ * елазок] ([глазкйІ. пор. др. глаЗ'ОК'Ь 
«кулька»), зближеного з дієсловом ла
зити.- Див. ще глазкй. 

лазур «блакить; блакитна фарба», 
[лазурик] «синька» Ж, Ілазурко (Ме), 
лязурик Ж, лязурок] «те.», лазурИт 
«мінерал темно-синього кольору», [ля
зуревий] ·:<блакитний» Ж, [ля .. ::щркдва
нийІ «підсинений» МСБГ;- р. лазурь 
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лайбик 

«лазур», [лаздрь], бр. лазурак «бла
кить; блакитна фарба; синька (для бі
лизни)», др. лазурь «блакитний колір, 
блакитне поле тканини», лазорь «те.», 
п. Iazur «блакить», lazurek «синька », 
ч. lazur «блакить; синя фарба», слц. 
!azйr «блакитна фарба», вл. lazura «Ла
зур», болг. лазур «блакить», м. лазур 
«ТС.», СХВ. ЛаЗf}р «СИНЯ фарба», СЛН. Ja
zura «блакить, блакитна фарба»;- через 
посередництво nольської, середньоверх
ньонімецької (свн. lasur(e), Jazur(e) «ла
зурит; блакитний колір») та середньо
латинської мов (елат. lazurium, lasuri
um) запозичено з арабської; араб. laza
ward походить від перс. ladiward «Те.»; 
для др. р. лазорь припускається посе

редництво середньогрецької мови (сгр. 
Лa~oupt(ov) «лазуровий Ішмінь»); менш 
обгрунтована думка про тюркське посе
редництво (Mikl. EW 161).- СІС 382; 
Richhardt 74; Фасмер ІІ 450; ГСЗ З, 111; 
Преобр. І 430; Slawski IV 82-83; Sl. 
wyr. obcych 422; Machek ESJ С: 322; 
БЕР ІІІ 282; Bern. І 696; Matzenauer 
238; Юuge-Mitzka 42; Lokotsch 104. 

[лазурs'іка] «лісовий розбійник(?)»;
не зовсім ясне; можливо, залишок дав
ньої назви, пов'язаної з псл. laziti у 
значенні «вештатися; полювати; здобу
вати»; менш імовірний зв' язок з лазар 
«жебрqк». 

ІлаїстийІ «чорний» (про овець та їх 
вовну); сірий, сивий МСБГ», [лагйстий] 
«те.» ВеУг. [лаtстиця] (гатунок овчини) 
Доп. УжДУ IV;- п. Oaistyl «чорний», 
ч. llaja] (назва чорної вівці), [lajka], 
слц. flajkal «Те.», схв. [Jaja] (назва чор
ної вівці, кози), [Iajast] «чорний>> (про 
вівпю);- запозичення з молдавської або 
румунської мови; молд. лаt1 «темно-сі

рий», рум. lai «те.» загальноприйнятої 
етимології не має; здебільшого виво
диться від лат. labes «чорна пляма»; 
вважається також (Габинсю1й Вост.-сл.
молд. взаим. ІІ 134; Skok ІІ 261) словом 
ілліро-фракійського походження (пор. 
алб. \lajё «чорна вівця»).- Scheludkc 
137; Vrabie Romanoslavica 14, 158; 
Cranjala 335; Machek ESJC 318; Bern. 1 
686; Mikl. EW 159; СДЕЛМ 229. 

лайба - див. лейба. 
лайбик - див. лейбик. 



лайбі я 

лайбія -див. альбія. 
[лайдак) «убога, бездомна людина; 

ледащо», [лайдака] «жебрак, обідранець; 
шахрай» Ж, lлайдачuна] «те.» Ж, lлай
дацтво] «шахрайство, розпуста; набрід» 
Ж, лайдакуватий, Ілайдакувати, лайда
читися, лайдачітu] МСБГ, [розлайдаку
ватися] Нед;- р. [лайдак] «ледащо; шах
рай», бр. лайдак «ледащо, п'яниця»;
запозичення з польської мови; п. lajdak 
«ледащо, голодранець, гультяй, шах
рай» загальноприйнятої етимології не 
має; здебільшого, як і слц. lajdak «те.», 
виводиться від ч. 1ajdak «неохайна, не
дбала, непорядна людина, ледар», по

в'язаного з Jajdati se «тинятися без діла, 
вештатися » і, очевидно, з [landati se) 
«те.», що зводяться до нвн. landern 
«брьдити, тинятися», похідного від Land 
«земля»; пор. також слн. [iajdfJr] «бро
дяга»; разом з тим деякі автори (Моска
ленко УІЛ .ЗІ; Лаучюте 16-18; Преобр. 
І 430; Карский БелоруСЬІ І 134-135; 
Потебня К ист зв. 2, 99) вбачають тут 
запозичення з балтійських мов (лит. 
laidokas «розпусник, ледащо, п'яниця» 
та ін.).- Richhardt 72; Фасмер ІІ 451; 
Slawski IV 435-436; Bruckпer 305-
306; Holub-Kop 198; Holub-Lyer 279; 
Bern. І 686.- Див. ще ланда. 

лайка1 «nорода мисливських j сто
рожових собак»;- бр. лайка, п. Jajka, 
ч. слц. lajka «те.», слн. Jajka «північ
ний пес»;- запозичення з російської 
МОВИ; р лайка «ПОроДа МИСЛИВСЬКИХ 
собак» пов'язане з дієсловомлаять «гав
кати» (собаки цієї породи багато гав
кають):- К3СРЯ 177; Преобр. І 439; 
Желтов ФЗ 6, 66; БЕР ІІІ 285.- Див. 
ще лаяти. 

лайка2 (сорт м'якої шкіри);- бр. 
лайка, п. lajka;- запозичення з росій
ської мови; р. лайка «Те.» пов' язується 
здебільшого з назвою лайка «собака», 
оскільки u.ей сорт шкіри виробляється 
частково з собачо·J· шкіри; разом з тим 
останнім часом була висловлена думка 
(Варбот РР 1974/2, 100-102) про по
ходження від п. заст. lojka «лайІ<а », 
пов'язаного з lok «обробляти жиром», 
loj «жир».- Фасмер ІІ 451; Преобр. І 
430; Желтов ФЗ 6, 66.- Пор. лайка\ 
лій. 

лак 

лайно «кал, послід; кізяк, гнш; не
чистоти УРС, Ж; ряднина, в якій пере
носять сміття Л», [лайлак] «кізяк», 
лайнак «Те.», лайнЯк «те.; (ент.) жук
гнойовик, Geotrupes stercorarius L. »,. 
[лайнuцяl «Гнойова муха, Scatophaga 
merdaria» Ж. [лайнюf'] (ент.) «гнойовик» 
ВеНЗн, [лайнярl «те.» тж;- р. [лай
но] «нечистоти в нутрощах тварини». 
бр. [лайн6l «послід; білизна для прання; 
ряднина», др. лаино <щегла; кізяк», п. 
lajno «лайно», ч. ст. слц. lajno, болг. 
лайно, м. лайно, схв. ШІjrю], слн. Jajno 
«те.», стсл. мино «цегла; лайно»;- псл. 
*lajьno < *16!-ino;- зіставляється 3 
прус. laidis «глина», двн. leimo «те.», 
!Im «клей; вапно», нвн. Lehm «глина», 
Leim «клей», дісл. leir «глина», дангл. 
Him «перегній, гумус», англ. loam «су
глинок; глина і пісок з перегноєм; глина 
для цегли», лат. lino «мажу, обмазую»~ 
]Imus «баго~иння, мул; бруд, нечисто
та», гр. tiЛ'Lvш «мажу, намазую»; іє. 
*Іеі-/*Іеі- «мазати»; цей корінь у відпо
відних словах ототожнюється з і є. *le і
«лити» (3ССЯ 14, 22-23; Machek ESJC 
325; Варбот 3тимология 1972, 47; 
Сл. язнкозн. 1983, 64).- Фасмер ІІ 
451-452; Свяжьшскі Бе.rіар. лінгв. 9,. 
62; Slawski IV 437-438; Bruckner 306~ 
Holub-Kop. 201; БЕР ІІІ 286-287~ 
Младенов 269; Skok ІІ 262; Bezlaj ESSJ 
ІІ 121; Bern. І 687. 

[лайтук] «молоде козеня»;- очевид
но, рез у ль тат видазміни молд. взтt}й 
«Козеня (однорічне)» (рум. vatui, Va
tuie «молодий цапок; однорічна коза до 
окоту»), з яким пов'язане укр. [ватуйкаJ 
«однорічна коза»; кінцеве -ук з'явилось 
за аналогією до слів типу ярчук «ягня. 
баранчик».- Див. ще ватуйка. 

лак1 «плівкотвірний розчин, яким по
кривають поверхню», лакувальник, лако
ваний, лакувальний, лакувати;- р. лак,. 
ст. лек'О «лак», бр. болг. м. лак, п. lak 
«сургуч», ч. слц. вл. нл. Jak, схв. лд.к,. 
слн. lak;- через посередництво росій
ської і німеuькоТ, французької або гол
ландської мов (н. Lack, фр. laque, гол. 
lak) запозичено з італійської; іт. lacca 
(<елат. !аса) через ар. lakk «лак, сур
гуч», перс. lak «(червоний) спиртовий 
лак; сургуч» зводиться до сінд. lakkha 
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лак 

< дінд. Iak~a «лак (з червоної фарби і 
якоїсь смоли)».- Булаховський Нариси 
ll5; еІе 382; Фасмер 11 452; Преобр. І 
432; Горяев 180; Slawski IV 29-30; 
Briickner 289; Machek ESJC 318; Holub
Lyer 279; Holub-Kop. 198; Bezlaj ESSJ 
li 121; БЕР ІІІ 288; Юuge-Mitzka 417; 
Lokotsch 1 03; Кlein 856. 

[лак2 ] «озеро в плавнях» Дз, [ла
цок] «низина, що не обробляється» 
Гриц;- запозичення з молдавської або 
румунської мови; молд. лак (рум. Іас) 
<!ОЗеро, став» походить від лат. lacus 
«те.; ванна, діжка, яма», спорідненого з 
гр. Лtі%%0~ «став для водаплавної птиці; 
яма, рів; водойма, басейн», дкорн. брет. 
1agen «море, озеро, став», дангл. lagu 
«море, річка, вода», дірл. loch «озеро, 
став, калюжа», стсл. ЛОКІ\І «дощова во

да, калюжа».- едЕЛМ 230; Pщcariu І 
81; DLRM 443; Walde-Hofm. І 748.
Пор. лагуна. 

[лакатаlJ «замок» Ж, [лакатоиt] «слю
<Сар» ВеУг;-запозичення з угорської 
мови; уг. lakat «висячий замок» (laka
tos «слюсар») походить від фр. ст. lo
quet «замок», утвореного від loc, слова 
германського походження, пор. днідерл. 
:tok, споріднене з лісл. lok (luka) «те.», 
.свн. loh «замок, отвір», гол. Iuik «люк»; 
помилкове виведення (Пономарів Мо
вози. 1973/5, 62; Фасмер ГеЗ 3, 111) 
від гр. Ла%а:tа (-i)Лa%ci:r1J) «веретено».
Чопей 167; MNTESz ІІ 709-710; Barczi 
184; Dauzat 442-443; J6hannesson 743.
Див. ще люк. 

[лаюіта2 ] «вид рибальської сітки» Ж, 
[лакdтка] «пристрій для ловлі риби; 
хватка» меБГ;- неясне; можливо, по
Б'язане з [лакdта] «замок». 

лакей, лакейство, лакейчук «лакей, 
лакей-хлопчик», [лакеюватий] <<з ла
·кейською душею», лакействувати, ла
кейчукувdти, [лакеюватu];- р. бр. болг. 
лакей, п. lokaj, BokajJ, ч. слц. lokaj, 
вл. lakaj, м. лакеj, схв. лакёj, слн. la
kaj;- через посередництво російської 
і, можливо, голландської мов (гол. Ja
kei) запозичено з французької; фр. la
quais «лакей» походить від ісп. lacayo, 
яке через нгр. о6Лсі.%1J\; «те.» зводиться 
до тур. ulak «кур'єр, гонець, вісто
еий».- Фасмер ІІ 452; КЗеРЯ 232; 
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лакодан 

Преобр. І 430-431; Slawski IV _ 325-
326; Briickner 301; Machek ESJe 338; 
Holub-Lyer 292; БЕР ІІІ 290; Matze
nauer 243.- Пор. льокай. 

[лакерда] «порода морської риби; 
тунець, Thynnus vulgaris Ж»;- р. [ла
керда] «ВИД ТУНЦЯ», бОЛГ. лакерда «Ве
ЛИКа морська риба з родини скумбріє
вих; лосось, сьомга», м. лакерда «вид 
МОрСЬКОЇ риби; МЇНОГа», СХВ. ЛСtКерда, 
[ліжарда], слн. [lakarda] «те.»;- запо
зичення з новогрецької мови; нгр. Ла
%Єрба «тунець» походить від лат. la
certa «різновид морської риби; ящірка», 
пов'язаного з lacertus «м'язи плеча» (за 
ознакою гнучкості, рухливості), яке зі
ставляється з лит. l~kti «летіти; бігти», 
лтс. Iekt «летіти, стрибати», свн. Jecken 
«брикати(ся), скакати», норв. [lakka] 
«дріботіти, стрибати на одній нозі».
Фасмер ІІ 452; ГеЗ З, 112; БЕР ІІІ 
290; Bern. І 687; Младенов 269; Meyer 
Neugriechische Studien ІІІ 37; Walde
Hofm. І 743-744. 

лакИза (знев.) «лакей», лакуза, [ла
кізка] Пі, Ж «те.», [лакузuтись] «підле
щуватися»;- р. [лакуза, лакь'ізя];- ва
ріанти семінарського слова *лакус (р. 
лакус], утвореного від лакей за допомо
гою латинського закінчення -us.- Фас
мер ІІ 452; Преобр. І 430.- Див. ще 
лакей. 

лакмус;- р. бр. болг. м. лакмус, 
п. ч. слц. вл. lakmus, схв. лакмус, слн. 
Iakmus;- через посередництво росій
ської мови запозичено з нововерхньоні
мецької або голландської; нвн. Lackmus 
походить від гол. lakmoes «лакмуе», яке 
продовжує снідерл. \eecmos, що складає
ться з основи дієслова leken «текти, про
тікати, стікати краплями», похідного 
від прикметпика leck «такий, що про
пускає рідину, з течею», спорідненого з 
дісл. lekr, данг л. hlec ~те.», снн. lak 
«рідкий», нвн. leck «З теч~ю», та іменни
ка moes «кашоподібна страва», спорід
неного з двн. свн muos, днн. снн. 

дфриз. данг л. mos «те.».- еІе 382; 
Фасмер ІІ 453; Slf!wski lV ЗІ; Ho\ub
Lyer 279; Kopalinski 553; БЕР ІІІ 290-
291; К!uge-Mitzka 417-418. 

[лакодан] «пічний горщиК>) (в за· 
гадці «Був собі пан лакодан, ввесь 



лакомий 

світ годував»);- очевидно, складне сло
во, утворене, можливо, з основ іменника 
ЛаКОМство та діЄСЛОВа дати; букв. «ТОЙ, 
що дає лакомства (їжу, ласощі)». 

лакомий «привабливий, смачний, ла
СИЙ» СУМ, Г, [лакім] «ласий» Ж, (ла
кітний ж, лакомний ж, ВеБ] «ТС. », 
{лакімство] «ласолюбство» Ж, [лакітка] 
«ласощі», [лакома Л], лакомство СУМ, 
Г, (лакостки, лакати Пі. лdкотки Л] 
«те.», [лакомец] «зажерливий, жадіб
ний» ВеЛ, [лакомість] «апетит» МСБГ, 
{лакнутu] «відчувати голод Бі, Пі; 
бути жадібним Бі», [лак6мuти] «году
вати ласощами», лакдмитися СУМ, 
Г;- р. лакомьtй, бр. (лакомЬtй], др. лако
мьtй, п. нл. lakomy, ч. слц. Iakomy 
«скупий, жадібний», вл. lakomy, lakom
ny, болг. м. лаком, схв. лаком, слн. Ia
kom, стсл. д~:~ком-ь;- псл. *оlkошь, 
пасивний дієприкметник теп. ч. від 
дієслова *olkati «бути голодним, жада
ти»;- споріднене з лит. alkti «бути 
ГОЛОДНИМ, жадаТИ», aJkanas «ГОЛОДНИЙ», 
лтс. alkt «бути голодним, жадати», alka 
«ГОЛОд», a]kans «ГОЛОДНИЙ, жадНИЙ», 
прус. alkins «ОХЛЯЛИЙ, ГОЛОДНИЙ», ДВН. 
ilgi «Голод»; іє. *el-/ol-; недостатньо 
обгрунтованим є зіставлення з ірл. olc 
«ПОГаНИЙ», Гр. оЛЄ%rо «ЗНИщую, гублю», 
лат. ulciscor «мщу, караю», alo, -ere 
«годую, харчую» (Rozwadowski Qu. Gr. 
І 423; Pedersen Kelt. Gr. І 126; Ляпунов 
ИОРЯС 31, 32).- Фасмер ІІ 453; Пре
обр. І 431; Горяев 180; Slawski IV 443-
445; Btiickner 306; Machek ESJC 318-
319; Ho!ub-Kop. 198; Schuster Sewc 
760-761; БЕР ІІІ 291-292; Младенов 
269; Skok ІІ 257; Bezlaj ESSJ ІІ 122; 
Fraenke\ 8; Trautmann 6-7. 

лакомИ на «ласощі» СУМ, Г, [лако
м інка] «ласощі. солодощі» Л, ЛЖит;
резу ль тат видазміни іменника (легумі
на (лаtомИна)] «те.» під впливом при
кметника лак6мий.- Див. ще легумfни. 

лаконізм «Гранична стислість вислов
лення», лаконічний;- р. лаконИзм, бр. 
лаканізм, п. вл. lakonizm, ч. lakonis
mus, слц. lakonizmus, болг. лаконИз'Ь.М, 
м. лаконИзам, схв. лаконіtзам, ели. la
konizem;- запозичення з грецької мо
ви; гр. Лa%roVLO!L6~ «наслідування ла
копців» походить від Лci%rov «лаконець» 

лаксува ти 

(лаконці уславилися стислістю мови) за 
назвою держави Aa%ШVL%6v «Лаконія», 
що є, можливо, іллірійською назвою 
італійського мису Lacinium.- СІС 382; 
Фасмер ІІ 453; К3СРЯ 232-233; Slaws
ki IV 32; Kopalinski 553; Holub-Lyer 
279; Frisk ІІ 76; К!еіn 857. 

лакрИця (бот.) «солодка, Glycyrrhi
za L. », [лакариця] «солодка щетиниста, 
Gl. echinata L. » Mak, [лакрuчнuк] «те.» 
Mak, локрИця «солодка», [люкреція] «со
лодка гола, Gl. glabra» Mak, (лякориця] 
«те.; солодка щетиниста» Mak;- р. ла
крИца «солодка», лакрИчнuк, бр. лакрьt
ца, лакрьtчнік, п. lukrecja, ст. lakrycja, 
ч. lekofice, слц. lekorica, вл. lekwica, 
[lekrica], нл. lakrica, болг. лакрuца, 
[лакрицІ «те.»;- запозичення з ні
мецької мови; н. Lakritze «те.» похо
дить від лат. liquiritia (lacritia) «солод
ковий корінь», яке зводиться до гр. 
і'Лu %oppL~a «те.», утвореного з основ 
прикметника 'j'AU%6\; «солодкий», ети
мологічно неясного, та іменника р1~а 
«Корінь», спорідненого з лат. radix 
«ТС.»:- СІС 382; Фасмер ІІ 453; К3СРЯ 
233; Преобр. І 431; Боброва РЯШ 
1973/5, 99; Machek ESJC 124; БЕР ІІІ 
293; Bern. І 699; Schuster-Sewc 813; 
Юuge-Mitzka 419; Walde-Hofm. І 812; 
Frisk ІІ 655-656.- Див. ще радикал.
Пор. Гликерія, гліцерИн, глюкоза. 

[лакс] «сьомга, лосось, Sa І то salar 
L. » ВеНЗн;- схв. лакс «лосось, фо
рель»;- запозичення з нововерхньо

німецької мови; нвн. Lachs «те.» (свн. 
двн. lahs) споріднене з дангл. Jeax, 
англ. дісл. шв. !ах, ісл. дат. Iaks, лит. 
Ia~is, лтс. 1asis, прус. lasasso, укр. 
л6с6сь.- Вуjаклиjа 500; Кluge-Mitzka 
417; Кlein 871.- Див. ще лбсбсь. 

[лаксуватиІ «прочищати кишечник; 
хворіти на по11ос» Ж, (лdксом ітИ] 
«те.»;- запозичення з польської мови; 
п. Iaksowac «проносити; мати понос», 
ЯК і Ч. (Jaksfrka] «ПОНОС», слц. lak
sfr(ka) «проносне», схв. лаксирати «про
чищати кишечник>>, слн. laksativ «про
носне», походить від елат. laxare «про
носити; мати понос», лат. laxare «роз
ширювати; ослабляти», пов'язаного з 
прикметником laxus «просторий; слабо 
натягнутий, розслаблений» ( < іє. 
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лал 

* ( s)l;}g-sos), спорідненим з гр. Лауар6<;; 
«м'який, гнучкий, розслаблений», дір л. 
!асс «розслаблений, слабкий», снн. гол. 
lak «розслаблений», двн. slah «тс. ».
Slawski IV 32; Briickner 290; Holub
Lyer 279; Walde-Hofm. І 758-759. 

[лал] «рубін, червоний яхонп Бі;
р. лал «коштовний камінь, шпінель», 
ст. лал'Ь «вид яхонту жовтого кольору», 

схв. заст. лёіл «рожевий»;- запозичення 
з турецької мови; тур. крим.-тат. lal 
«рубін; червоне чорнило» походить від 
перс. Іа'І «рубін, яхонт».- Фасмер ІІ 
453; Горяев 180; Шипова 219; Bern. І 
687; Mikl. ТЕ! ІІ 117; Mikl. EW 160; 
Lokotsch 103; Rasanen Versuch 314. 

лама (зоо.л.) «південноамериканська 
тварина родини верблюдів, Lama gla
ma»;- р. бр. болг. м. схв. лама, п. /ч. 
вл. lama, слц. слн. l<'ima;- через посе
редництво німецької або французької 
мови (н. Lama, фр. !ата) запозичено в 
іспанської; ісп. llama походить від кеч. 
Ilama «те.».- СІС 383; Фасмер ІІ 454; 
Slawski lV 36-37; Kopalinski 554; Ho
lub-Lyer 280; Holub-Kop. 194; БЕР 
ІІІ 298; Dauzat 427; Юuge-Mitzka 
420-421; Юеіn 899. 

[ламак} <<Шмаття, лахміття, ганчір
ка» ВеБ, [ламакЄ] «шмаття» ВеБ;-
неясне. 

ламати, [ломати], [ломиtати] «би
ти ломакою», ломИти, [ломотати] «ла
мати, сіпати» (про біль у суглобах), 
[ломотtти] «те.», [ламак] (заст.) «різно
вид плуга» О, [ламака] «бительня» 
Л, До, [ламальниця] «те.» Л, лама
нець «шматок (хліба)», [ламанИна] «рев
матизм, ломота», [ламанИця] «терниця», 
[ламанка] «те.; складна рушниця 0», 
[ламанцf] «шулики (ламані коржі з 
маком)», ламань «поламані предмети; 
сухі гілляки й дерева, що впали на 
землю», [ламар] «хмиз» Ж. [ламачка] 
«терниuя » О, [ламня] «бительня» Л, 
[ламуха] «тс. » Л, Ник, [лім) «уламки; 
сушняк», лом «те.; поламані предмети; 
загострений металевий стрижень», [ло
ма.rа] «ломака» О, [ломадже] «сушняк, 
хмиз» Ж, ло.мака, [ломанець] «ламаний 
корж (до маку)» Ж, ломаччя, [ломець] 
«ломота», [ломйга] «ломака», [лом іга] 
«те.», [л6між] «сушняк, відпалі гілки» 
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ламати 

Ж, [л6міт] «гуркіт; ламання», ломка, 
[ломки (льодові)] «місце, де б'ють лід», 
ломовИк «візник, що перевозить важкі 
вантажі; кінь для важких вантажів», 
ломота СУМ, Г, [ломулЯ] «ХМИЗ; ло
маччя» ВеУг, [лощ}ха] «бительня» Л, 
Ник, ламаний, ламкИй, [ламучий] «лам
кий», [лімкИй] «те.» Ж, [лома.rуватий] 
«неотесаний; грубий» Ж. [лоА-tакува
тийІ «тс. »Ж. ломкИй, Іломоватий) «лам
кий, крихкий» Ж. [ломовйтий] «те.» 
Ж. ломовИй, ломотний, [вйлім] Ж. вИ
лом, відламок, відл6мок, злам, зламач 
(присяги) Ж. [зламок] «уламок», [злім] 
Ж. злом, [зломок] «уламок», зломщик, 
зламний, Ізалім] Ж, залом, [зало;.шJ 
«обвалений берег» Ж, заломИстий «зви
вистий; [стрімкий ВеУг] », напролом, 
надлам, надлом, [нед6ламок] Ж. [не· 
д6ломок] Г, Ж, незламний, незл6.мний, 
обламок СУМ, Ж. облімок (у гребінни
ків) «нижня частина рога від його осно
ви», облом, [обломок (гори) ] «обвал 
(гори)» Ж, перелам, перелом, Іперелома 
(на кого)] «змова (проти кого)» Нед, 
поламка, полом, [поломйло] «незграбна 
людина, яка все ламає» Нед, поломка, 
[поломок] «уламок» Нед, [приломИтися] 
«пристосуватися, приловчитИся», [при
ломок] «вощина, приліплена у вулику, 
призначеному для поселення роя», про

лам, пролом, проло.мИна СУМ, Нед, роз
лам, розламувач, [р6злім] Нед, розлом, 
уламок, [ул6мність] «крихкість, лам
кість» Нед, [уламок] «уламок», [улам
ний] «крихкий, ламкий; кволий» Нед;
р. ломать, ломИть, бр. ламаць, [ло
мИцьJ, др. ламати, ломити, п. lamac, 
lomiC, ч. Jamat, lomit, слц. lamat', 
lomit', вл. lamac, lemiC, нл. lamas, lo
mis, полаб. liimet, болг. ломЯ, м. ломи, 
схв. ломити, слн. lomiti, стсл. домн
ти;- псл. lomiti, ітератив lamati;- спо
ріднене з лит. Iamyti «ламати», IзmJn
ti «м'яти, гнути, ламати», Bmti «над
ломлюватися, ламатися», lйomas «ча
стина; смуга, ділянка землі», лтс. limt 
«згинатися під важкою ношею», luoms 
«раз; улов; пласт, ряд», прус. limt\vei 
«ламати», двн. lam (нвн. lahm) «куль
гавий», luomi «слабий, безсилий», свн. 
lemen «робити кульгавим», дісл. lami 
«кульгавий, покалічений», можливо, та· 



ламба 

кож алб. lemё (lamё) «тік; олшницю; 
іє. *lem-!lom- «ламати; поламаний; м'я
кий»; далі зіставляється з лит. loma 
«балка», лтс. Нїmа «улоговина», болг. 
лам «яма, рів» (3ССЯ 14, 25-26; Buga 
RR І 450-451; Trautmann 162; Miihl.
Endz. ІІ 438; Skok ІІ 316).- Фасмер ІІ 
454; Slawski lV 449-451; Briickner 
311-312; Machek ESJC 339; Holub
Kop. 210; Schuster-Sewc 813-814; БЕР 
ІІІ 298; Младенов 278; Bezlaj ESSJ ІІ 
149; Bern._ І 688; Stang 33; Buga RR І 
331; Miihi.-Endz. ІІ 470-471; Pokorny 
674. 

ламба, лампіrа - див. ланва. 
[ламкотатиІ «жалібно кричати» Ж;

болг. ланкдм. «белькотати»;- звукона
слідувальне утворення, подібне до бель
котати, клекотати. 

лампа, [лЯмпа], лампівнИк «робіт
ник, який виготовляє або запалює і 
гасить ламnи», [лямпар] «виготовлювач 
ламп, ліхтарник» Ж. лампова «примі
щення (на шахті), де зберігаються лам
пи», ламповИй «робітник, який відпові
дає за лампи»;- р. лампа, [ланпа], бр. 
лЯмпа, п. ч. слц. вл. нл. lampa, болг. 
лампа, [лам.ба], м. ламба, лампа, схв. 
лампа, [ланпаІ, слн. lampa;- через по
середниuтво російської, польської (ва
ріант лЯмпа) і, далі, німеuької мов 
(нвн. Lampe < свн. lampe) запозичено 
з французької; фр. lampe походить 
від нар.-лат. lampada «ліхтар, світиль
ник, факел», що виникло з Iampas, 
-adis «ТС.», запозиченого з греuької мови; 
гр. Nxf-tn!i\;, -сі.Оо\; «світильник, факел» 
пов'язане з дієсловом Лсі.11пш «світити, 
сяяти, блищати», сnорідненим з лтG. 
!ара «факел», прус. lopis «полум'я, 
вогонь», кельт. дірл. lassaim «палати, 
полум'яніти», кімр. Ilachar «сяяти, бли
щати», хет. lap-zi «розжарювати, горі
ти».- Москаленко УІЛ 27; Акуленко 
140; Richhardt 74; Шелудько 38; Фас
мер ІІ 455; Преобр. І 432; Slawski IV 40-
41; Machek ESJC 319; Holub-Kop. 
198-199; Holub-Lyer 280; Schuster
Sewc 801; БЕР ІІІ 301-302; Младенов 
270; Skok ІІІ 265-266; Bezlaj ESSJ ІІ 
122-123; Bern. І 689; Кluge-Mitzka 
421; К\еіn 861; Walde-Hofm. І 756; 
Frisk ІІ 79-80.- Пор. лампада. 

лан 

лампада, !лампадІ Дз, !лампасІ «лам
пада» Ж, [лямпада];- р. лампада, (лам
пад], бр. болv. схв. заст. лампада, др. 
лампада, ч. ст. lampad, Gлц. lampada, 
М. ламбада, СТСЛ. t\<.\МПLІД<.\, ММ'ЬЕ<.\Д<.\;
через церковнослов'янську мову запо
зичено в давньоруську з середньогрець

кої; сгр. Ла~-tnсі.ба походить від Лa~-tnci.\; 
«світильник, факел», пов'язаного з діє
словом Лcif-tnШ «світити, сяяти, блища
ти».- Фасмер ІІ 455; f!реобр. І 432; 
Горяев 180; Machek ESJC 319; БЕР ІІІ 
302; Bern. І 689; Frisk ІІ 79-80.
Див. ще лампа. 

лампас «кольорова нашивка вздовж 
формених брюк», [лЯмпас] «ТС. » Ж;
р. бр. лампас, П. Ч. СЛЦ. }ampas, болг. 
лампаз, схв. лампас, лампаз, слн. lam
pas «Тс. »;- через посередниитво ро<.йй
ської мови запозичено з французької; 
фр. lampas (з давнішого lampasse) «сму
гаста шовкова тканина (із Сходу)» по
ходить з якоїсь східної мови.- СІС 
383; Фасмер ІІ 455; Преобр. І 432; 
Горяев 130; Slawski IV 42; Sl. wyr. оЬ: 
cych 388; Briickner 290; Machek ESJC 
319; Holub-Lyer 280; БЕР ІІІ 302; 
Matzenauer LF 9, 187; Кlein 861; Dauzat 
427; Gamillsheg 557. 

лампач- див. лимпач. 
[лампаш] «ліхтар»;- запозичення з 

угорської мови; уг. lampas «тс. » похо
дить від лат. lampas «світильник», до 
якого зводиться й укр. лампа (див.). 

[лампІр] «жіночий жакет, сачок; ста
рий мішок» Мо, (лантір] «старий чере
вик» Ж;- неясне. 

[лампічити] «нашвидкуруч щось ла
тати» Мо, [лампіжити] «сяк-тю< шити 
(одяг чи взуття)» (Ме), [ланпічuти] «гру
бо, погано робити» Сизько;- неясне; 
можливо, перебуває в якомусь зв'язку з 
р. [лапить] «лагодити», бр. [лапіць] 
«лагодити, накладаючи латку», спорід
неними з лит. lбpyti «лагодити, латати», 
лтс. laplt «лагодити, штопати».- Пор. 
лапоть. . 

лан «поле; нива», [ланИна, лон] Ж 
«ТС.», ланове (іст.) «ПОдаТОК З ОрНОЇ 
землі», лановИй (іст.) «наглядач за по
льовими роботами», ст. лан'Ь «одиниця 
виміру орної землі (1386-1418); орна 
земля (1443)»;- р. [лан] «поле, нива», 
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лан ва 

п. lan (міра площі); «поле, нива», ч. 
lan (міра землі); «Велике поле», слц. 
lan (міра землі); «поле, нива», вл. нл. 
lan «наділ землі», схв. шінац (міра 
землі);- через посередниu.тво польської 
і чеської мов запозичено з середньо
верхньонімеuької; еви. lehen «відданий 
в оренду маєток» (<двІ-І. lёhan «те.») 
споріднене з днн. le-han, дфрнз. Іёn, 
данг л. Ja~n, дісл. Jan «ТС. », дінд. rek~al) 
«спадщина; маєток; достаток»; припу

щення про праслов'янське походження 
слова (Jagic AfSlPh 3, 75) і зіставлення 
його з лтс. Ians «ліс», Іаша, Jams «низи
на» (Bern. І 689-690; Buga RR І 451) 
недостатньо обгрунтовані.- Винник 72; 
Дзендзелівський St. sl. 10/1-2, 34; 
R.ichhardt 72; Фасмер-Трубачев ІІ 456; 
Преобр. І 433; Горяев 181; Slawski IV 
456-458; Briickner 306; Zart;tba JP 4111, 
5; Machek ESJC 319; Holub-I5op. 199; 
Holub--Lyer 280, 285; Schuster-Sewc 762; 
Skok ІІ 266; Mikl. EW 160; Matzenauer 
237; К!uge-Mitzka 431.- Пор. лен. 

[шінва] «прут або вірьовка, якими 
штельвага прикріплюється до осі; перед
ня частина паракінного воза, до якої 
чіпляються орчики Л», [ламба] «від
тяжка у возі від подушки до коромисла» 
Дз, [лампіtа] «прут або вірьовка, якими 
штельвага прикріплюється до осі» Ж;
ч. lano «канат, мотузка, вірьовка, трос», 
[Іапа] «те.», слu. lano <<канап;- запо
зичення з польської мови; п. lanwa 
«штельвага; (у мн.) ликові перевесла 
або залізні прути, що з'єднують вісь з 
орчиком» походить від свн. lanne «лан
цюг», нвн. Пanne], мн. [\anen] <<голоблі, 
дишло».- R ichhardt 72; Онь1шкевич Ис
след. п. яз. 243; Шелудько Зб; Slawski lV 
461; Briickne1· 306; Machek ESJC 320; 
Holub-Kop. 199; Bern. І 689.- Пор. 
ланцЮг. 

[л·індаІ «бродяга, ледар; грабіжник» 
Ж. [ландutаl «те.» Ж. [ландатиJ «бродя
жити; нишпорити, грабувати Ж; байди
кувати МСБГ; повільно ходити МСБГ», 
[ландutувати) «бродяжити; грабувати» 
Ж. [ландуватиJ «те.» Ж, Ілендати] 
«тинятися без діла, ледве ходити» 
Умань;- р. [ландовать] «байдикува
ти»;- запозичення з західнослов'ян
ських мов; п. [landyga] «нероба, ледар», 
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Bandykowac, landziC], ч. (landati se} 
«плентатися, брести, тинятися без діла», 
ЯК Ї СХВ. ландаmu, ландараmu, ландрати 
«те.», походять від нвн. [landerп] <<ТИ
нятися, ходити поволі, важко», [landern, 
lendern], schlendeп1 «те.», які зістав
ляються з лит. lendu, l!sti «лізти», \an
dyti <<лазити».- Slawski lV 46-47; 
Briickner 306; Юuge-Mitzka 656.- Пор. 
льондати. 

ландИш (бот.) «КОнвалія звичайна, 
Convallaria majalis L. » УРС, Ж. [лан
дош] «ТС.» Mak;- бр. ландьtш;- запо
зичення з російської мови; р. ландьt[И, 
[ландух, ландуха, лантус] походить від 
п. [lanysz, lanuszka], що виник.пи в ре
зультаті стягнення назви lanie uszko 
«те.» (букв. «вушко лані», яке було 
калькою лат. auricula cervi «те.; конва
лія»); ветавне д з'явилося на грунті 
російської мови; зіставлення з лан «по
ле» (Горяев 180) або з нвн. Land «земля, 
поле» (Преобр. І 433) невірне.- Фасмер
Трубачен ІІ 457; Slawski IV 47-48; 
Brtickner 306; Unbegaun BSL 52, 169.
Див. ще вухо, лань. 

ландшафт;- р. бр. болг. ландшафт, 
п. landszaft, lanszaft;- запозичення з 
німецької мови; нвн. Landschaft «місце
вістЬ» є суфіксальним утворенням від 
Land «Земля, країна, грунт, рівнина», 
двн. Iant(d) «те.», спорідненого з днн. 
дфриз. данг л. ді сл. гот. land «те.», 
дірл. land «вільне місuе», скімр. Ilan 
<<те.», корн. Ian «пустище, степ, поле», 
брет. lann «те.», прус. Jindan <<долина», 
рос. [лйда] «місuе, розчищене під луку 
або ниву; пустище», укр. [лЯда].- СІС 
384; Фасмер ІІ 457; Hiitti-Worth 17; 
Briickner 290; Кluge -Mitzka 421.
Пор. ланець, лЯда2 . 

ланець «Обідранеuь, стареuь», tла
нец) «баламут, нахаба » Б і, ланці «ста
рі понашені речі, ганчір'я», ст. ланци 
( < ландци) «солдати ландміліuії 
(XVIII ст.)»;- відоме тільки в укра
їнській мові утворення, яке виникло з 
першої частини складного слова р. іст. 
ландмилиция (тю< іменувалася частина 
війська за парювання Єлизавети), що 
зводиться до нім. Land «земля, країна»); 
qерез лінивство і свавілля солдат ланд
міліції назва ланець набула негативного 



.шіниж 

змісту; оформлення слова суфіксопадіб
ним елементом -(е)ц(ь) могло відбутися 
під впливом близького за значенням п. 
іст. tanzknecht «німецький найманий 
солдат» (з нім. Landsknecht «те.»).
Бі 205; Юuge-Mitzka 422.- Див. ще 
ландшафт. 

[ланиж] (бот.) «Гриб-дощовик оленя
чий, Lycoperdon cervinum» Ж, [ланuж
нuк) «те.» Ж;- запозичення з чеської 
мови; ч lanyi «трюфель, Tuber» (мож
ливо,· давніше lanys), як і слн. [lanoz] 
«те.», вважається. похідним від lan 
«лань» (пор. іншу назву цього гриба -
jeleпi hubka «Оленячий гриб»).- Machek 
ESJC 320; Nase fec 28, 128; Holub-Kop. 
199; Holub-Lyer 281; Brtickner 306; 
Bezlaj ESSJ ІІ 124.- Див. ще лань.
Пор. ландИ ш. 

ланІТа (поет. заст.) «щока»;- р. ла
нuта, др. ланита;- запозичене в дав
ньоруську мову з церковнослов'янської; 
стсл. "'щитt~, як і болг. ланuта, ели. 
lanita, схв. [лд:нита], ч. ст. lanitva, 
виводиться від псл. *olnita (*olnitva) 
«щока» < «зігнута частина тіла» (пор. 
п. Banitwa] «полоз саней»), яке зістав
ляється з гот. aleina «ліктьова кістка», 
дісл. gln, данг л. eln «те.», двн. elina 
«лікоть». кімр. корн. elin, гр. wЛЄvч, 
ffiЛ'l)vч «те.», лат. ulna «нижня .частина 
руки, лікоть» (іє. *el- «вигинати, зги
нати»); сумнівне зближення з дінд. ra
ratam (laJatam) «ЧОЛО, ЛОб», laJamai) 
«З плямою на лобі», лат. lamina «n.па
стинка» (Charpentier KZ 40, 462; Преобр. 
І 433; Младенов 270) або з прус. laygnan 
«щока» (Briickner KZ 44, 334; Горяев 
181); немає підстав вважати ч. ст. la
nitva запозиченням з германських мов 
(Machek ESJC 320).- Фасмер ІІ 457; 
Slawski IV 460-461; БЕР ІІІ 307; 
Bezlaj ESSJ ІІ 123-124; Ильинский 
РФВ 73, 297; Liden Arm. St. 127-129; 
Torbiornsson LM І 68; Коген ИОРЯС 23, 
10; Walde-Hofm. Н 812; Pokorny 307-
308.- Пор. лікоть. 

ланка «скЛадова частина (кільце) 
ланцюга; найменша організаційна оди
ниця; [низка намиста; кожна з ямок у 
землі, по яких катають м'яч у дитячій 
грі тієї ж назви; виплетева частина ба
тога Ж]», ланковИй «керівник ланки», 

лан~ 

ланкувати «бути ланковим»;- р. [лан
ка] «ямка для позначення меж город
ків (при грі в скраклі) »;- неясне; най
імовірніше, пов' язане з свн. lanne «лан
цюг», запозиченим як окреме слово 

(Bern. І 689) або як перша частина 
складного ланцЮг ( < нвн. *Lann-zug); 
оскільки другою частиною останнього є 
іменник Zug «ряд, низка», перша части
на - свн. lanne- могла усвідомлюва
тися як «окреме кільце, окрема ланка 
ланцюга».- БЕР ІІІ 306; Bern. І 689.
Див. ще ті.нва.- Пор. ланц, ланцЮг. 

лантір- див. лампір. 
лантух «великий мішок з грубої 

тканини; непаворотка людина; [велике 
рядно для зерна; полотно, в якому дають. 

коням овес у дорозі Бі; ковдра з рядни
ни Бі; мішок з вовною; тюк]», [ланту
шuна] «поганий лантух», (ланту[uкаl 
«неповоротка жінка», лантухуватий;
р. [лантух] «рядно для покриття возів, 
для просушування зернового хліба; ве
ликий мішок з рядна», бр. Ілантуг} 
«мішок», п. lantuch «грубе полотно»;
через посередництво польської мови за
позичене з німецької; нвн. Leintuch 
«полотно» є складним словом, утворе

ним з іменників Lein «льон» (<еви. 
двн. lїn «те.»), спорідненого з лат. 
IInum, др. льн'Ь «Те.», укр. льон, 
та Tuch ( < еви. tuoch < двн. tuoh(h)) 
«сукно, полотно; мішок», спорідненого 
з днн. дангл. дфриз. dok, сгол. doec 
«те.»; помилково виводилось (Шелудько 
36) від нім. *Landtuch «сільське по.'Jот
но».- Фасмер ІІ 458; Юuge-Mitzka 
434, 795; Wa\de-Hofm. І 810.- Див. 
ще льон.- Пор. шінтух, галстук. 

[ланцІ «ланцЮг; рубель, яким при
тискають сіно чи снопи на возі Ле; 
мотузка з лика, якою в'яжуть колоди в 
плотах О; сільська комісія, яка пере
міряє землю О; (заст.) одиниця виміру 
площі МСБГ», [ланць1 «ланuюг», [ла
нець] «ТС.», (ланцуватu] «ЗВ'язувати 
ланцюгом» МСБГ; ст. ланц «ланцюг» 
(XVI ст.);- слц. lanc «ланцюг», болг. 
ланец «ЛаНЦЮЖОК ДЛЯ ГОДИННИКа; ме

талева прикраса», (ланц, ланцu] «Те.», 
схв. лfінац «ланцюг, ланцюжок; міра 
площі; міра довжини», [1anc] «те.», слн. 
lanec (заст.) «ланщоr»;- не зовсім ясне; 
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найімовірніше, виникло в результаті 
ускладнення суфіксом -ць, -ець (-с, 
-ес) запозиченого свн. lanne «Лан
цюг»; висловлювалося припущення про 

запозичення ще в праслов'янську мову 
(БЕР ІІІ 306}; могло виникнути також 
внаслідок осмислення складного за по
ходженням слова ланцЮг (із свн. *lann
zug «тс. ») як суфіксального з суфіксом 
згрубілості -юг (- 'уг) і усунення цієї 
частини слова (пор., можливо; подібне і в 
словацькій мові: lanc- \ancuch, lan
cek, lancik); вважається також зворотним 
запозиченням у слов' янських мовах з 
угорської (уг. [але «ланцюг»- Балецкий 
St. sl. 9/1-4, 362; Дзжз St. sl. 7/1-3, 
144; Machek ESJC 320) або румунської 
(рум. lanf «те.»- Bern. І 689); в обох 
мовах відповідні слова є слов'янізмами 
(MNTESz ІІ 715).- Holub-Kop. 199; 
БЕР ІІІ 305-306, 308; Mikl. EW 160; 
Kniezsa І, 302.- Див. ще ланва, лан
цЮг. 

ланцет, ланцетник (зоол.) «невелика 
морська тварина із сплющеним тілом, 
схожим на ланцет, Amphioxus lanceo
latus», Ілшщетовtітий] «Списовидний» 
Ж;- р. болг. ланцет, бр. ланцат, п. 
lancet, ч. слц. lanceta, схв. ланцета, 
слн. 1anceta;- через посередниитво ро
сійської мови запозичене з франuузької; 
фр. Jancette утворене від lance «спис, 
піка», що походить від лат. lancea «те.», 
для якого припускається кельтське по

ходження.- СІС 384; Фасмер ІІ 458; 
Горяев 181; Kopalinski 555; Slawski IV 
44; Holub-Lyer 280; БЕР ІІІ 308; 
Dauzat 428; Walde-Hofm. І 757 .-Пор. 
ланч а. 

[ланцювати] (у виразі [л. ріку] «пере
городжувати річку двома рядами каме
нів, що зближуються в напрямку течії 
води, утворюючи кут з незакінченою 
вершиною; в цьому отворі ставлять сіть 
чи інший пристрій для ловлі риби»), 
[лаицувtіти (ріку)] · «Те.» ВеЗн, Ж;
запозичення з польської мови; п. lan
CO\Vac «ідучи вбрід шеренгою, гнати ри
бу до сіті» виникло, можливо, з фр. 
lancer «Кидати, метати; спускати на 
воду (судно)», пов'язаного з пізньолат. 
lanceare «вміло користуватися списом», 
утвореним від J1ат. 1ancea «сnис, піка».-
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SW ІІ 794; Dauzat 428.- Див. ще лан
цет.- Пор. ланча. 

ланцЮг «суцільний ряд кілеuь, по
слідовно з'єднаних одне з одним», [лан
цt)х Ж, Ме, лаицЮх ВеБ 1 «те.», [лаицt)гl 
«міра довжини, 10 сажнів, близько 
21 м» Дз, лаицюг6м «один за одним», 
ланцюжком «те.»;- р. [ланцt)г], бр. лаи
цt)г, п. lancuch, ст. lancuch, lancug, 
[lajcuch, lancuch, lejcuch, lencoch, len
cuch, lencuch, lyncuch], ч. ст. слц. lan
cuch;- через посередниитво польської 
мови запозичено з німеuької; свн. (не
засвідчене) *lannzug утворене з основ 
іменників свн. lanne «ланuюг» і zug 
(zuc) «ряд, низка», пов'язаного з діє· 
словом ziehen ( < двн. ziohan <пс. »), 
спорідненим з лат. duco «веду, тягну».
ОньІшкевнч Исслед. п. яз. 243; Акулен
ко 134; Москаленко УІ.Л 22; Richhardt 
72; Фасмер ІІ 458; Горяев 181; Slawski ІУ 
461-463; Bruckner 306; Machek ESJC 
320; БЕР ІІІ 306; Младенов 270; Bern. І 
689; Mikl. EW 160; К!uge-Mitzka 883, 
890.- Див. ще ланва.- Пор. ланц. 

[ланча] «спис, піка»;- др. луща, 
лушта, п. lanca, ч. lanza, ст. lance «те.», 
болг. лtіичица «стріла», ехв. Ianca 
«спис», lanca, слн. lanca, стсл. 1\&ШТd 
«те.»;- через посередниитво угорської 
мови (уг. liшdzsa «спис») запозичено з 
італійської (у старослов'янську і, з 
неї, в давньоруську мову з латинської); 
іт. lancia виникло з лат. lancea «Те.».
Slawski IV 44; Machek ESJC 320; 
БЕР ІІІ 308; Skok ІІ 266-267; Bezlaj 
ESSJ ІІ 123; Bern. І 740; Балецкий St. 
sl. 9/l-4, 338; Barczi 184; Battisti
A1essio 2160.- Див. ще ланцет. 

лань (зоол.) «тварина родини оленів, 
Cervus dama L. », (ланя) «те.»;- р. бр. 
лаиь, др. лания, .ланья, п. lania, ст. 
lani, ч. lai'I, \ane, ст. lani, слu. lan, 
вл. lanjo «олень», болг. лан «лань», схв. 
лёте <<молода сарна, Rupicapra; козуля, 
Capreol us; оленя», слн. [lanjec] «лань», 
СТСЛ. dl\l"HИІt, 1\dНИ, 1\dНИІа «ТС. », 1\dllh. 

«сарна»;- псл. *бІnї;- споріднене з 
прус. aJne «ЛаНЬ», ЛИТ. a}ne, e\ne «ТС. », 
лтс. alпis «лось», кімр. elain «Лань», 
дірл. elit «сарна>>, вірм. eln «лань», гр. 
ЄЛ.а.срос;; «олень», ЄЛ.Л.Ос;; «оленя»; і є. *eldnї, 
звідки також укр. лось і 6леиь.- Фас-
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мер ІІ 458; Преобр. І 433; Slawski IV 
458-460; Bruckner 306; Machek ESJC 
319; Holub-Lyer 280; Holub-Kop. 199; 
Bezlaj ESSJ ІІ 124; Fraenkel 120; Traut
maпn 68-69; Frisk І 484; Pokorny 303-
304.- Пор. лось, блень. 

' l . лапа «стопа, нога тварини, птаха», 

лапка (в ткацькому верстаті, у верстаті 
для тесання тощо), лапки «хутро з лап 
тварини», лапюl «значки для виділення 
прямої мови, uитат, заголовків тощо; 
[вид узору для вишивання]», [лапко] 
(кличка собаки з товстими лапами) 
[лапай] «з великими незграбними лапа: 
ми, руками», [лапан.чик] (назва зайця в 
казці) Г, Ж, лапатий «З великими ла
пами, з великим і широким листям або 
пелюстками (про рослини, візерунки); 
як:Ій падає, йде великими краплями, 
сшжинами (про опади)», {лапу-лапу] 
(вигук, що відображає важкі, повільні 
кроки), розлапистий;- р. бр. болг. ла
па, п. lapa, [dlapa], ч. tlapa, м. лапа, 
ели. Japa, стсл. мnd;- псл. !ара «нога 
т~арини, птаха»;- споріднене з лит. 
\ор а «лапа}), лтс. \)'іра «те.», гот. \ofa 
<<долоня», двн. laffa, дісл. 16fi, дангл. 
lof «ТС. », курд. \apk <mапа», дат. ІаЬ, 
шв., labb «ТС.»; }є. ~!бра «рука, лапа», 
пов язане. з *Іёр-/Іор- «бути плоским; 
долоня, шдошва ноги».- Фасмер ІІ 458; 
Преобр. І 433; Slawski IV 464-466· 
Briickner 306; Machek ESJC 645· Но: 
lub-Lyer 493; Holub-Kop. 386; БЕР ІІІ 
309; Bezlaj ESSJ 11 124; ЗССЯ 14, 26-
27; Bern. І 690; Trautmann 160; Fraenkel 
339-340; Buga RR І 312-313, 451; 
Pokorny 679.- Пор. лошІта. 

Ішіп~2 ] (у сполученні (л. дубовая] 
(~от.) «Ісландський мох, Cetraria islan
dtca (l,.) Ach. ») Бі;- пов'язане з [лапикJ 
«Латка», Лапа «ВеЛИКИЙ і ШИрОКИЙ ЛИСТ 
рослини»: назва лишайника зумовлена 
формою 1 великим розміром його лис
тя.- Див. ще лапик. 

лалати «Торкати, маuати, хапати ру
кою; [.ловити]», [лапан.uн.а] «постійне 
лапання», лапка «пастка», [лапун.] «той, 
що л~бить :лапа_ти», [лапчuвий] «зажер
ливии, жащбнии » Ж, [лапиаІвий] «те.» 
Ж. лап (виг.), [лапу-лапу] (вигук, що ві
дображає облапування з метою знаха-
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дження чогось), (влапати] «схопити)) 
Ж. [влапити] «те.» Ж, (вйлапцем] «нав
помаuки » Я, [залапцювати] «схопити і 
міцно тримати в руках» Ж, [облапити] 
«облапати» Ж. [6блапки] «навпомацки» 
Ж, полапкu, п6лапцем «ТС. »;- р. ла
пать, лапить, бр. лапаць, П. БЛ. lapac 
«ловити, хапати», ч. lapati, слц. lapat', 
НЛ. lapas «ТС. », болr. лапам «ХаПаЮ>>, 
М. лапа «ЛОВИТЬ», СХВ. елапити <<СХОПИ
ТИ», ели. lapati «хапати»;- псл. lapati 
«ХаПаТИ, ЛОВИТИ», Japiti «СХОПИТИ СПЇ· 
u ' имати», яке виводиться із звуконасліду-
вального вигуку !ар (?lawski IV 468, 
473-474; Machek ESJC 320; Holub
Lyer 281; Holub-Kop. 129; Bezlaj ESSJ 
ІІ 124; Веrп. І 690) або розглядається як 
похідне від лапа (Горяев 181; Брандт 
РФВ 22, 248; Ulaszyn WS ІІ 200-201); 
вважається також ітеративом від неза
<;відченого дієслова *\opiti (Schuster
Sewc 762).- Дзендзелівський УЗЛП 32; 
Фасмер ІІ 459; Briickner 306-307; 
БЕР ІІІ 310-311; ЗССЯ 14, 28. 

[лапацбн1 ] «житель Полісся, полі
щук» Ж;- нерегулярне експресивне ут
ворення від вживаного на Полісеї біло
русизма (лапаць! «личак, лапоть»; пор. 
р. (лапот6н.] «той, хто носить лапті; 
переселенець з європейської частини 
Росії у Сибіру».- Див. ще лапоть. 

(лапацбн2 ] «людина з дуже широкими 
ступнями Па; здоровань МСБГ», Ілапа
ц6н.и] «ножиська, лапи» МСБГ;- оче
видно, афективне утворення від лапа 
«нога тварини; велика ноРа».- Див. 
ще лсІпа1 • 

[лапац6н3 ] «невдалий малюнок; не
вдало спечене чи сформоване тісто» Ме, 
[ляпац6н.l «те.» Ме;- афективне утво
рення, пов'язане з дієсловом лЯпати 
«бруднити; неохайно робити», ляпан.uн.а 
«невміло, неохайно виконана робо
та».- Див. ще лЯпати. 

[лапик] «латка» (у загадці про капуG
ту: Лапик на лапику, а й голки не 
було), лапа «великий і широкий лист 
рослини», tлапатаче1 (зб.) «клапті» Ж. 
[лапичка] «ділянка землі, що залишила
ся після поділу», [лапко] «босяк, голо
дранець» Ж, [лапоть] «клапоть, ган· 
чірка» Ж. Ілапті] «обшлаги», Ілащ}раl 
«босяк; шахрай» Ж, fлапушйн.а] «листя 
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на качанах кукурудзи» МСБГ, (лапу· 
шuяє] «ТС. » тж, ВеНЗн, лапастий «широ
колистий; широкий, великий (про ли
стя); крупний (про сніг, дощ)», лапатий, 
лапчастий «те.», [лапуватий] «лапатий>> 
(про сніг), [лапуховатий] «листатий» 
Б і, [полапіть] <шолатати » Л;- р. [лапа] 
«латка», [лапик] «клапоть, латка, ді
лянка землі>>, Ілапот6к] «клапоть», [ла· 
пить] «латати», бр. лапік «пляма іншо· 
го кольору; латка>>, лапіць «латати», 
схв. [лап] «кусок сукна; клапоть землі», 
лдпат «шматок, клапоть, ганчірка; кла
поть землі», слн. [lapet] «ділянка зем
JІі»;- псл. lар-ь «клапоть, латка», Іар-ьtь 
«клапоть»;- споріднене з лит. lopas 
«латка, клапоть; клапоть землі», \6pyti 
«лагодити, латати», лтс. lapft «те.», 
Hips «латка», алб. l'арё «ганчірка, кла· 
поть», гр. ЛЄлw «знімаю оболонку, обди
раю», Лwлуt <<Оболонка, убрання», ЛЄ
ло~ (с. р.) «кора»; іє. *!ер- «обдирати 
кору».- Фасмер ІІ 459; Slawski lV 
471-473; Bezlaj ESSJ 11 124; ЗССЯ 
14, 32-34; Веrп. І 691; Trautmann 149; 
Fraeпkel 385-386; Frisk ІІ 107; Pokorny 
678.- Пор. шіпики, лаnоть, лепістк.а. 

лапики (бот.) <<Калюжниця, Caltha 
palustris L. », [лащ/х водянИй] «глечики, 
Nuphar L. » Б і, [лащjшша] (зб.) «латаття 
біле, N)rmphaea alba L. » Л;- р. [ла
пишникJ <<глечики жовті, Nuphar lu
teum (L.) Smith. », [лапушкu] «калюж
ниця», [лапушки] «латаття, Nymphaea 
L. », бр. [лапка] «калюжниця», [лапу
шок] <<те.», [лопух] «тс.; латаття; гле
чики жовті»;- пов'язане з [лапикJ «лат
ка»; первісно назва стосувалась, оче
видно, водяних рослин латаття і ГJІечи
ків жовтих, листя яких покриває по
верхню водойм подібно до латок (БС9 23, 
593, 596); пор. латаття «Nymphaea; 
(глечики жовті; калюжниця]», пов'я
зане З латаrftи, латка.- ДИВ. ще JІа
ПИК.- Пор. лопух. 

[лапі (Jaпi)J <<швидко, скоро» ВеЗа, 
Ілапtй] «швидше, скоріше» Ж. [лапшИ
вий] «спритний, моторний, меткий» Ж. 
[лапши й] «те.>> Ж, [нелабшuй] «негар
ний, недобрий» Ж;- др. лапьt «знову», 
лапь «знову; просто, прямо, несбдума

но», n. lapie «швидко, скоро, незаба
ром, зараз», !lopie] <<те.», ч. ст. !ар 
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«Зараз, негайно, скоро, прямо, відра
зу», nelap «ледве; ні в якому раз1», 
стсл. Лdl:1kl, Лdn~ «Ще раз, знову»;- псл. 

!ару, Іаре, пов'язане з дієсловом \apati 
«хапати» (пор. аналогічне лат. raptim 
«швидко, скоро» від rapio, -еrе«хапати»); 
первісне значення, очевидно, «першим 
хапком, без роздуму»; зіставлення з лит. 
labas «добрий, гарний», лтс. labs «Те.» 
(Mikl. EW 160) дуже сумнівне.- Фас· 
мер І І 459, 460; Преобр. І 434; Slawski IV 
474-475; Bruckner 306-307; Machek 
ESJC 320; ЗССЯ 14, 29; Bern. І 690.
Див. ще лапати. 

лапн6- див. вапно. 
лапоть «ЛИчак», Ілап6тник] «ТОЙ, 

що носить личаки; селянин» Ж;- р. 
лапоть, бр. лапаць, др. лапотьнико 
<<Взутий у лапті», п. Варес] «лИчак», ч. 
lapte, lapte «личаки», болr. лапчtІни, 
лапчІ)ни «селянські шерстяні шкарпет
ки», схв. [lapcina] «старовинне взут
тя»;- псл. Іар-ьtь «взуття, плетене з 
лика і под.>>, пов' язане з Іар-ьtь <<кла
поть, ганчірка»;- найближчий відпо
відник- лит. lopute «взуття, сплетене 
з грубих ниток, мотузок»; семантичний 
зв'язок між лапоть «взуття» і лапоть 
«ганчірка» пояснюється по-різному: 
приnускається, що Іар-ьtь спочатку озна
чало <<Онуча», а вже потім «вид взуття» 

(Karlowicz SWO 352); підкреслюється, 
що личак був взуттям дуже недовговіч
ним, швидко рвався (Machel< ESJC 320); 
не виключено також, що в слові збере
глася найдавніша семантика кореня, 
пов'язаного з обдиранням кори: взуття 
могло бути названо за матеріалом, з 
якого воно зроблене (лико, кора); ви
словлювалася думка і про зв' язок з ла
па, як у р. нога- н6готь (Фас
мер ІІ 459; Trautmann 149).- Преобр. 
І 434; Slawski IV 471-473; Brucl<ner 
307; БЕР ІІІ 314; Skok ІІ 270; 3ССЯ 
14. 32-34.- Див. ще лалик. 

· [лапоць] <<личак, лапоть»;- заnози
чення з білоруської мови; бр. лапаць 
відповідає укр. лапоть (див.). 

лапсердак <<старовинний довгий верх
ній одяг польських і, галицьких євреїв», 
Ілапсердик] «те.»;- р. лапсердак, бр. 
лапсардак <<те.», [лапсурдукJ <юбідра· 
нець, голодранець; лахміття», п. lap· 



ла nта 

serdak «єврейський халат; обідранець, 
голодранець (особливо про євреїв)»;
запозичення з мови ідиш; ід. labserdak 
«верхній одяг» утворене з іменників 
lab «ліф, корсет», що походить від нвн. 
Leib «те.» ( < свн. \Ір(Ь) <<життя; тіло, 
корпус» < двн. ІїЬ «те.»), спорідненого 
з дангл. дісл. lif «життя», англ. Ше 
«Те.», та запозиченого укр. сердак <<вид 
верхнього теплого суконного одягу»; 

менш обгрунтоване зближення з нвн. 
Lарреп «ганчірка, клапоть» і р. сюр
тІ)к (Преобр. І 434).- Фасмер ІІ 459; 
Шалиро ФЗ 1, 13; Slawski lV 479-480; 
Altbauer JP 17, 76.- Див. ще сердак.
Пор. лейбик, ліф. 

[лапта] (назва дитячої гри) Ва, (лоб
да] «м'яч» ВеУг, [л6пта] «те.» тж;
р. Лanma «Гра Б м'яч двома партіями; 
лопатка, палиця, якою вдаряють по 

м'ячу в uій грі», [лопта], бр. лапта 
«Те.», ч. слц. Jopta «м'яч», м. лопка 
«м'ячик; грудка», схв. лопта <<м'яч, 
куля», слн. 09ptaJ <<м'яч»;- псл. *lopп
ta, пов' язане з !opata «лопата»; необ
грунтоване припущення про запози

чення в uілому з угорської мови (Чопей 
167; Mikl: EW 174), оскільки уг. labda, 
lapta «М'яч, куля» саме є запозиченням із 
слов'янських мов; nроте в окремих ви
падках зворотне запозичення могло від
буватися; не можна також виводити з 
німеuької (нвн. Latte «nланка, рейка») 
або італійської мови (іт. \atta «удар») 
(Karlowicz SWO 353), оскіJІьки при 
цьому залишається неясною поява п.

Фасмер І І 460; Собалевский Лекuии 8_1; 
Брандт РФВ 22, 250; Machek ESJCS 
275; Skok ІІ 318-319; Bezlaj ESSJ ІІ 
151; ЗССЯ 14, 32 (виводиться від псл. 
*lapпtati); Веrп. І 733.- Пор. лопата. 

[лапташ] «рибальська сітка, якою 
ловлять рибу, тягнучи двома човнами» 
Дз, Мо, [латашJ «те.» НЗ У жДУ 26/2;
видозмінене запозичення з молдавської 
мови; молд. [лопзташ] «весляр», пов'я
зане з лопатз <<лопата, весло», запози
ченим із слов'янських мов.- Берл. 24; 
СДЕЛМ 239.- Див. ще лопата. 

[лаnуза] «людина з широкою розпов
нілою фізіономією»;- афективне утво
рення. 

лапух - див. лопух. 
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[лаnуця] «тюхтш, телепень, розте-
лепа» ЛексПол;- афективне утво-
рення. 

[лапушннє] (бот.) «рогіз широколи
стий, Typha latifo!ia L. » ВеНЗн;- р. 
[лапуха] «всяка широколиста росли
на»;- пов' язане з [лапик] <татка», лапа 
«великий і широкий лист рослини»; 
назва зумовлена розміром листя цього 
виду рогозу.- Див. ще лаnик. 

лаnша «ЛОКШИНа»;- бр. (лаnша];
заПОЗИЧеННЯ з російської мови; р. лапша 
походить з тюркських мов; пор. тат. уйr. 
лакча «лапша; кусочки тіста, зварені 
в бульоні».- Фасмер ІІ 460; Преобр. І 
434; Горяев 181; Дмитриев 561; Bern. 1 
690-691; Mikl. EW 160; ТЕ! ІІ 117; 
Nachtr. ІІ 165; Lokotsch 103; Rasaпen 
Versuch 314.- Пор. локшина. 

[лар] «велика скриня; засік для бо
рошна і круп; громадська казна» Бі, 
ларець «СКрИНЬКа», ларЬОК «Невелика 
легка будівля для торгівлі>> (з рос.);
р. ларь «великий ящик для речей, про
дуктів; ларьок, палат ка для торгівлі», 
др. ларь «рундук, ящик, скриня»;- за

позичене у давньоруську мову з давньо

шведської; дшв. larr «рундук; шухляда» 
(шв. lar «яЩик, скриня>>) сnоріднене з 
ісл. lar «те.», двн. gilari <<житло, примі
щення>>, дангл. lc=€s «пасовище».- Фас
мер ІІ 460; Преобр. І 434; Горяев 181; 
Bern. І 691; Mikl. EW 160; J6hannesson 
732. 

ЛарИса;- р. ЛарИса, Ларuсса, бр. 
ЛарЬtса, болг. Лариса;- запозичення з 
греuької мови; греuьке жіноче ім'я 
Аа.р{а(а)а походить від назви міста 
Acipta( а)а, для якого припускається 
походження з пелазrійської мови (пер
вісне значення «фортеuя »); зв' язок з 
гр. ЛарС~ «чайка» малоймовірний.
Ткаченко УМШ 1958/4, 73; Сл. вл. імен 
243; Петровский 139; Спр. личн. имен 
505; Knappova 241; Илчев 298. 

[шірич] (іхт.) «кефаль, Mugil L. Ж; 
сингіль, Mugil auratus R isso Л-Г; го
строніс, Mugil saliens Risso Л-Г»;
р. [ларuч] «сингіл,ь; гостроніс»;- не
ясне; можливо, результат видазміни 
незасвідченої назви *рилач, яка могла 
бути зумовлена особливостями фор
ми передньої частини голови (Мар-
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кевич-Короткий 158, 560); до ме
татези пор. [ ласкИр] з [лuскар]; пор. 
інші назви цих риб: [головаиь, лобач, 
лобаиь, лобаичук], а також назву родини 
кефалі (з гр. хесра.Л-і) «голова»); не ви
ключена можливість зв'язку з запози
ченою з грецької мови назвою гостроно
са (ілария] (гр. [ЛсірLа., болг. илария). 

[лсісийlJ «смачний, принадний; охо
чий, жадібний», Іласийй] «смачний», 
[лациий] «те.» Ж, [лас] «смак, бажання», 
[ласач] . «ласун», [ласівка] <<час, коли є 
багато ласощів», ласій «ласун», (лас6та] 
«ласолюб, розпусник» Ж, Ілас6ха] «хти
ва жінка» Ж, ласощі, ласуи, ласуика, 
ласуха «ласунка; [хтива жінка Ж]», 
[ласьк6] «ласун», [ласити] <<Бабити», 
[ласитися] «Прагнути», ласувати «ЇС
ТИ що-небудь смачне», ласувсітися «Те.; 
ласитися», Ізаласиий] «чарівний» Пі, 
[заласся] «захоплення, потяг» Пі;- р. 
ІласьtйJ, бр. ласьt, п. lasy;- псл. пн. 
Іаsп <<ласий»;- споріднене з дінд. la
$ati ( < *lalsati) «бажає», lalasab «жадіб
ний, жадаючий», abhi-lasah «бажання», 
гр. ЛLЛa.foІ-La.L ( < *ЛtЛсісноІ-Lа.t) «палко 
бажаю, жадаю», лат. lascїvus «nустот
ливий, похітливий», гот. lustus «бажан
ня», двн·. lust, нвн. Lust «те.», ді рл. 
lainn ( < * lasni) «жадібний»; і є. *las-/ 
ls- «бажати»; зіставлялося також з лит. 
lasyti «збирати дзьобом», lesti <<дзьоба
ти», гот. lisan «збирати», дангл. lesan 
«ТС. » (Mikl. EW 161; Matzenauer LF 
9, 190; Pedersen IF 5, 47); можливо, зво
диться до того самого первісного кореня 
з рухомим s- *1-s-/(s-)1-, що й лаз.
Фасмер ІІ 464; Преобр. І 436-437; Го
ряев 182; Slawski V 30-31; Bruckner 
307; ЗССЯ: 14, 46; Bern. 1692-693; Мель
ничук Зтимология 1984, 144; Meil!et
Ernout 609; Юuge-Mitzka 450; Pokorny 
654.- Пор. ласка. 

[ласий2 ] «чорний або рудий з білим 
черевом чи грудьми», [ласйста] «чорна з 
білими смугами спіднизу» (про вівцю) 
ВеНЗн, [ласновенький] «блискучий, лис
кучий», [ласій] «віл з білим черевом і 
кінцем хвоста», [лася] (кличка корови з 
червоною спиною і білим черевом; клич
ка лисої корови; кличка рябої корови) 
О, [уасуля] «к.орова з білим черевом» 
ВеЗа, підласий <<з білим черевом», [під-
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ласистий] «те.»;- р. [ласа] «лискуча 
пляма, смуга», [ласина] «те.», [ласить] 
«залишати плями або смуги», п. Basij] 
<<віл з темною спиною», !laska] «вид ди
ких качок (чорна з білою плямою)», 
болг. лас «з лискучою шерстю» (про ко
ня, мула і под.), схв. [lasa] (назва бурої 
кози), [lasac] (назва вола);- споріднене 
з лтс. luбss «жовтий з сірим відтінком, 
половий », можливо, також з lase «крап
ля, пляма, цятка», lasains «поцяткова
ний», лит. lasas «крапля», lasinti «Ка
пати, крапати», р. [лосd] «гладінь води, 
освітлена сонцем»; у кінцевому рахун
ку, можливо, пов'язане з лИсий; зі
ставлення з лтс. lapsa «місце» (Muhi.
Endz. ІІ 440-441), р. лоск (Горяев 181), 
болг. влас «волос, шерсть» (БЕР ІІІ 316) 
менш переконливі.- Фасмер ІІ 460-
461; Преобр. І 435; Потебня РФВ 1, 80; 
Slawski V 16, 22; Bern. І 691; Mikl. 
EW 160; Buga RR Il 217; Matzenauer LF 
9, 189.- Пор. ласиця, ластівка\ лИ
сий. 

ласиця (зоол.) «невелика хижа тва
рина, Mustela nivalis L.; [білка 01», 
[ласичка] <<Mustela niva\is», ласка, [лас· 
кавuця] МСБГ, ласочка «те.», ласочкою 
«крадучись»;- р. ласка <<Mustela», [ла
сица1, бр. ласіца, ласка, др. ласица, п. 
lasica, laska, ч. Jasice, слц. lasica, нл. 
lasyca, laska, болг. діал. м. ласица, схв. 
ласа, ласица, СЛН. (pod)Jasica «ТС. »;
ПСЛ. lasica (lasпka) «Mustela nivalis>?, 
похідне від прикметника Іаsп <<лиску
чий, з білими плямами», оскільки тва
рина має папелясто-каштанове забарв
лення при білому черевці (Вярзніч Бе
лар. лінгв. ІЗ, 67-68; Младенов 270; 
Mikl. EW 160); менш обгрунтоване по
в'язання з laska «любов, прихильність», 
вжитим у найменуванні тварини з мо
тивів табу (Трубачев ЗИРЯ ІІ 29-30; 
ЗССЯ: 14, 37-38; пор. болг. невестул
ка <<Ласиця»), з Іаsп «жадібний, охо
чий» (Bern. І 691) чи з ластитися, че
рез те що тварина легко піддається при
рученню (Rostafinski Rozprawy 55, 260-
268; Briickner 307), або реконструкція 
псл. *vьlas-ьka і ,зіставлення з герм. 
wisulo(n), двн. wisula, нвн. Wiesel «ла
сицЯ» (Machek ES.JC 320; HoluЬ-Lyer 
281); сумнівне зближення з перс. rasu 



ласка 

«ласиця» (Moszynski PZJP 132).- Фас
мер ІІ 461-462; І)реобр. І 435; Slawski V 
15-17; Schuster-Sewc 764-765; БЕР ІІІ 
316; Skok ІІ 271; Bezlaj ESSJ ІІ 125.
Див. ще ласий2.- Пор. ластівка1 . 

ласка, ласкавець «доброзичливець, по
кровитель; коханець (у пісні); [лагід
ний вітер Ж]», [ласкdвщина] «пенсія» 
ж, ласкав, ласкавий, [ласків] «ласкав, 
ласкавий» Ж, [ласкавити] <<втихомирю
вати, приборкувати» Ж, [ласкdвитися] 
«бути· добрим, прихильним, милости

вим» Ж. Іласкати] <<пестити, милува
ти» Ж. [ласкатися] <<Ластитися» Ж. [ла
щити] «пестити», [власкати] «прибор
кати, приручити» Ж, неласка, обласка
ти, обласкавити;- р. бр. др. болг. 
ласка, п. laska, ч. слц. laska «любов», 
м. ласка «лестощі», ех в. ласка «те. », 
слн. laskanje «лестощі; ласка», стсл. 
МСКdТи «пестити» (Супр.);- псл. *las
ka, очевидно, пов'язане з прикметником 
*las'Ь «Ласий».- Фасмер ІІ 461; Преобр. 
І 435-436; Горяев 181; Slawski V 19-
21; БЕР ІІІ 316-317; Skok ІІ 272; 
Bezlaj ESSJ ІІ 125-126; Bern. І 691-
692; Мельничук 3тимология 1984, 144.
Див. ще л<ісий1 . 

ласкавець (бот.) <<рослина родини 
зонтичних, Bupleurum L.; [конюшина 
темно-каштанова, Trifolium spadiceum 
L.; зілля для прикраси 0]», [лас] «лас
кавець» Mak, [ласик, ласоч трава] «те.» 
Mak;- р. !ласкdвецJ <<тс. », ч. laskavec 
«щириця, Amaranthus L. », слц. laskavec 
«щириця хвостата, А. caudatus L. »;
пов'язане з ласкавий; назва зумовлена 
приписуваною рослині магічною дією 
в коханні; пор. інші її назви: п. urocznik, 
ч. йrocnfk.- Slawski V 25; Holub
Lyer. 281.- Див. ще ласка. 

[ласкйр] (іхт.) «густера, Blicca bjoer
kna L.; плітка, Rutilus rutilus L. Дз», 
І(ласкар1 <<'йорж, Acerina cernua L. » Ж. 
[ласкера] «густера» Дейн, !ласкuра, лас
кИрка] «густера; плІтка» Дз, [ластчірка] 
«густера» Дейн, [лоскuр Шарл-Тат, 
ЛОСКUрКа, ЛОСКUрЯ, лускuр] <<ТС. »;- р. 
[ласкйрь] «густера; лящ, Abramis bra
ma L. », [ласкирЯ] «густера», [лискирка], 
бр. [ласкйр, ласкірка] «те.»;- очевидно, 
результат видазміни назв [плоскир, плос
киря, плоскиркаl «те.» під впливом осно-

ласт 

ви дієслова [л 6скати] «Л я скати» ({лос
кіт] «шум, тріск») з огляду на те, що 
під час нересту густера вискакує з води 
і вчиняє шум; менш переконливе пов' я
зання (Фасмер ІІ 462) з р. [льlсксірь] 
«лопата» (за будовою носа густери) або 
безпосереднє виведення (Leder 87-88) 
від р. [л6скать] «ляскати».- Коломиец 
Происх. назв. рьrб 12-13.- Див. ще 
плоскйр. 

ласкотати- див. лоскотати. 
[шісня] «планка; поперечна планка 

бороню НЗ УжДУ 37;- п. lasnia (las
пia) «дерев'яна планка»;- очевидно, че
рез польське посередництво запозичене 

з німецької мови; нвн. Lasche «Клин 
(на платті); накладка (на рельсах) » 
пов' язане з lasch <<В' яли й», снн. lascr1 
(las) «стомлений», спорідненими з англ. 
\azy <<лінивий», дісл. \asinn «слабий», 
IQskr <ш'ялий», болг. лош «поганий», 
снідерл. \ascce «ганчірка, клапоть», р. 
л6сю)т «клапоть».- Дзендзелівський 
НЗ УжДУ 37, 50; SW ІІ 659; Юuge
Mitzka 423. 

[щісочкаlJ «вид гри, у якій один з 
учасників, тримаючи руки під долонями 
другого, намагається їх вихопити й уда
рити по руках супротивника», [лясав
ці] «те.»;- очевидно, пов'язане з виг. 
лясь (див.). 

ласочка2 (ласкава назва дівчини або 
жінки);- очевидно, результат перене
сення назви тварини ласочка <<ласиця, 
ласка», семантично зближеної з слова
ми ласкавий, ласка.- Див. ще ласиця, 
ласка. 

ласт1 <<Кінцівка морських тварин 
(моржів, тюленів та ін.); (мн.) присто
сування для підводного плавання, яке 
надівається на ноги плавця»;- бр. 
ласт;- запозичення з російської мови; 
р. ласт «те.», очевидно, походить від 
саам. Лasta «задня лапа тюленя» (Фас
мер ІІ 462-463); висловлювалася також 
думка про походження з псл. *lapst'Ь, 
яке мало б бути пов'язаним з \ара <<ла
па» (пор. лтс. !apsta <<Лопата», !ара «ла
па» і т. д.- Buga RR І 313; Miihl.-Endz. 
ІІ 440. . 

ласт2 «міра корабельного вантажу 
(2 тонни); міра сипких тіл», [лашт] <<мі
ра сипких тіл», [лаиtтом] «у достатку», 
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ст. лашт (одиниця ваги або об'єму) 
(1526);- бр. ласт <<міра вантажу; міра 
сипких тіл»;- запозичення з російської 
і польської мов; р. ласт «те.», п. laszl 
«давня міра сипких тіл» походять від 
свн. last «певна міра об'єму; одиниця 
ваги» (двн. (h)last, нвн. Last «тягар, 
вантаж»), пов'язаного в нвн. Іаdеп (двн. 
hladeп) «вантажити», спорідненим з псл. 
kladQ «к.тшду».- СІС 385; Винник 139-
140; Richhardt 72; Фасмер ІІ 462; 
Преобр. 1436; Slawski V 33-34; Кluge
Mitzka 424.- Див. ще класти.- Пор. 
ладувати. 

ластик «бавовняна тканина з блис
кучою правою стороною»;- р. ластик, 
бр. лdсцік «Те.»;- через посередництво 
роGійської мови запозичено з англій
ської; англ. lastiпg (сорт взуттєвої тка
нини, букв. «тривалий, постійний, міц
ний») пов'язане з дієсловом last «про· 
довжуватися, тривати; носитися» (про 
тканину, взуття і т. п.), сангл. lasteп 
«іти ~лідом, виконувати; продовжува
ти~я, тривати», данг л. lrestaп «те.» (пер
віане значення - «іти слідом»), last 
«стопа, слід», спорідненими з гот. lai
stjaп «іти слідом», двн. свн. нвн. lei
steп «виконувати наказ, виконувати 
обов' язок», дфриз. 1asta «тривати, про
довжуватися»; очевидно, форма р. ла
стик виникла в результаті контамінації 
форми ластинг з недовго вживаною 
назвою іншої подібної тканини зластИк 
(Воронин Вестник ЛГУ 1972/1, 125-
131).- СІС 385; Фасмер 11 463; КІеіп 
867; Skeat 285; Кluge-Mitzl<a 435. 

ластитися, лащитися;- р. ластить
ся, бр. лашчьщца, [ласціцца], п. laszczyc 
si~;- пов'язане з ласка, [ласкатися] «ла
ститися» Ж, як пустИти з пускdти.
Фасмер ll 463; Преобр. І 435; Slawski 
V 31-32; Веrп. І 692; Trautmaпп 150; 
9ндзелин СБЗ 55; Желтов ФЗ 1876/1, 
22.- Див. ще ласка. 

ластівка1 ( орн.) «Н!ruпdo L. », (гла
стівка, ласочка Пі, ластичка ж, ласто
вuця, ластовка Пі, ласточка ЖJ «те.», 
[ластівеиЯ], ластів' Я, ластовенЯ, лас
тівчаиuй, ластівчачий, ластів'Яний, ла
стів' Ячи й, ластовuний;- р. лdсточка, 
заст. ластовица, [ластица, ластка, лd
ствица, лdстовка, лdстушка], бр. ла-
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стаука, др. ластовица, р.-uсл. мст~нd 
«вид ластівки», 1\dСт~н-ь «Те.», п. [ !as
t6wka, lasztбwka, lastawka, lastбwka, 
laszt6wka] (з ч., укр., бр.), ч. [lastovice, 
lastovka], vlastovka, слu. lastovica, вл. 
lastojca, lastojcka, полаб. lostбveica, 
болг. лdстовица, ластавица, м. ластови· 
ца, схв. ласта, ластавица, ластовица, 
слн. lastovica, lastovka, стсл. мстоси· 
Цd;- псл. \asta, lastovica, lastavica, оче· 
видно, як і lasica «ласиця», пов'язане з 
las'Ь «темний з білим черевом чи грудь
ми», за характером забарвлення майже 
всіх видів ластівок (ПтицьІ СССР 402-
405); менш обгрунтовані припущення 
про спорідненість з ласка, ластитися, 
зумовлену нібито тим, що ластівка зав
жди була одним з"'найулюбленіших пта
хів у слов'ян (Фасмер-Трубачев li 
463; Трубачев 9ИРЯ: ІІ 29-32; 9ССЯ 14, 
42-43), з лит. lakstyti «літати», \а l<s
tus «швидкий, прудкий», лтс. \akstlt 
«стрибати, бігати вперед і назад» (Фас
мер ІІ 463; Преобр. І 436; Горяев 182; 
Slawski І 514; Младенов 271; Bern. І 
692; Mikl. EW 161; Fraeпke1 ZfS!Ph ll, 
45-47). з ірл. los «хвіст», кімр. llost, 
брет. lost «Те.» (Rozwadowski. Rozprawy 
25, 4-11), як і виведення від звукона
слідувального *\ast- (glast-, hlast-, 
chlast-) «стук, хлоп» (Machek ZfSlPh 
20, 35; Holub-Lyer 509; Schuster-Sewc 
763-764; Letopis 23/2, 143-147) або 
гюв'язання з lapotati «швидко говорити» 
(Machel< ESJC 694).- Див. ще ла
сий2.- Пор. ласиця. 

ластівка2 «вставка в одязі під пахва
ми», ластка, [ластовuця] «те.»;- р. [ла
ста], ластовица, ластовка, бр. Іласта}
ка, ластка] «ТС. »;- не зовсім ясне; 
можливо, як і назва птаха ластівка, 
походить від псл. Іаs'Ь «темний з білою 
плямою (латкою) під черевом чи грудь
ми»; зіставляється також (Горяев 182; 
ЗССЯ: 14, 42) з латка, латати (пор. укр. 
болг. [латuца] «ластка», м. латuца, ех в. 
латuца «те.»).- Преобр. І 436. 

[ластівчики] (бот.) «герань голубина, 
Geranium columbiпum L. »;-очевидно, 
похідне утворення .від ластівка; моти
вація назви рослини не зовсім ясна; 
можливо, така назва зумовлена подіб
ністю головок герані до птаха (пор. 



ЛаСТОІІеНЬ 

[журавельникІ «герань», яке пояснює
ться тією ж ознакою).- Див. ще ла
стівка1. 

ластовень <Nincetoxicum Moench.; 
цинанх, Cynanchum L. Mak; [ваточник 
сірійський, Asclepias syriaca L. (А. cor
nuti Dcne) Ж]», [ласт очник] «ваточник 
сірійський» Ж;- р. ластовень «Vince
toxicum >~, ласт 6вник «цинанх », ч. las
tovicnik, слц. vlastovnik, схв. [lasto
vicnjak] «те.»;- похідні утворення від 
назви птаха ластівка; найменування зу
мовлені подібністю розкритих плодів рос
лин до ластівки, що летить.- Machek J m. 
rostl. 184.- Див. ще ластівка1 . 

ластовИння <<веснянки », ластовИнка 
«веснянка», ластовuнчатий <<веснянку
ватий», ластатий «те.»;- р. [ластовй
нья] «веснянки» (з укр.?), бр. [ластавін
не] «те.»;- не зовсім ясне; пов'язує
ться з назвою птаха ластівка (Булахов
ський Вибр. пр. ІІІ 225); може бути по
хідним від того самого псл. lasп «темний 
з білою плямою чи смугою (плямистий)», 
до якого зводиться й ластівка (назва 
птаха) і ластка «вставка в одязі».- Див. 
ще ласий2.- Пор. ластівка!, л.істівка2 • 

тіта1 «шматок, яким зашивають дір
ки; вставка», [лат] «те.», латка <<те. ; 
пляма; [вигідне місце, ласий кусок] 
ЛЧерк», [латанйна] «повсякчасне ла
тання; річ, яка складається з латок; 
руб'я», [латанка] «вив'язування нових 
очей у сітці замість зіпсованих» Мо, 
[латанцП «покритий латками одяг», 
[лататйна] «лагодження, штопання; ви
ріб з кЛаптиків» Ж, [латач] <<Лагоділь
ник; кравчик» ж. лати «Лахміття», [ла
тйца] <<ластка» МСБГ, [латИш] «одяг 
з багатьма латками», [латнЯк] «той, 
що лагодить горшки» Ж, [латочник] 
«рядно з кольорових шматочків» Л, 
!латошник] <<те.» Л, [латоші] «лахміт
тя)) ЛексПол, лаття «старий ОДЯГ», [ла
тун] «свита з латками; полатаний пі
джак» Л, [латунникl «бідний селянин», 
[латЮга] «голодранець» МСБГ, [латЯн
ка] «одяг з латками; ковдра чи рядно з 
ганчірок Л», [латкатий] <<nлямистий, 
строкатий» ж, латати, [полатайко] 
«Лаrодільник; кравчик» Нед, [полатух] 
«ТС.» Нед;- р. діал. бр. лата, п. tata, 

латаман 

ч. слц. діал. lata, болг. [латйцаІ <<під
шивка», [алтuцаJ <<ластка», м. латици 
((Латка», алтица «те.», схв. лд:тица, 
лдтица «ластка»;- псл. *olta «латка», 
первісно «пришите»;- споріднене з двн. 
а\а «ШИЛО», дінд. ara «ТС. »; На ПраСЛО
В'янському грунті могло частково змі
шатися з lasta «ластка»; інші пояснення 
не враховують південнослов'янських 
форм на алт- і виходять з псл. *\ata, 
зіставляючи його з псл. !eteti (3ССЯ: 
14, 47-48), з гр. ЛШ~-tа, -атос;; «край 
одягу» (Bern. І 693; БЕР ІІІ 324), з лат. 
lacer «подертий», гр. Лахі<; «шматок, 
лахміття» (Ильинский РФВ 76/2, 245-
246), з лит. lataza, latozis «розтелепа, 
тюхтій» (Fraenkel 343, 360).- Фасмер ІІ 
464; Slawski V 34-37; Vaillant BSL 
44/2, 143--144.- Пор. ластівка2 • 

лата2 «Довга жердина або дошка, 
яку кладуть упоперек кроков», !латва] 
«те.», [латка] «дранка; розпірка» О, 
[лат6вець] «дерев'яний цвях для при
бивання лат на кроквах», [латник] 
«те.; мале свердло», [латнЯк] <<свердел 
для лат» Ж, [латяІ (зб.) «лати» МСБГ, 
латувати «накладати дошки-лати на 
крокви», [ латйти Ж. латкувати, лат
нйти ЖJ «те.», [пfдлаткаІ <<Накладка 
на полози в санях»;- р. бр. лата, 
п. вл. lata, ч. 1at', late, слц. lata, нл. 
lata, latwa, полаб. !otva, схв. летва. 
ели. \:На, Hitva;- запозичене, можли
во, через посередництво польської мови 
з німецької; свн. !atte ( < двн. latta) 
«планка, рейка, дранка», нвн. Latte 
«те.» споріднене з данг л. lrett, дісл. latta, 
«те.», дір л. ір л. slat <<nрут, лозина», 
кімр. 1\ath, брет .. Іаz «тс. >>; п·редставле
на в кількох слов'янських мовах форма 
!atva (*laty) характеризує слово як на
лежне до u-основ, що свідчить про дав
ність запозичення.- Richhardt 73; Ше
лудько 36; Онь1шкевич Исслед. п. яз. 
244; Фасмер ІІ 464; Преобр. І 437; Го
ряев 182; Slawski V 37-38; Brikkner 
307; Machek ESJC 321; Holub-Kop. 
199; Bern. І 964; Mikl. EW 161; Юuge
Mitzka 425. 

[латаманІ «от;:tман » Ж;- рез у ль тат 
гіперичної видазміни звукової форми 
др. ватамано «те.», як у [лапн61 з 
вапно.- Див. ще отаман. 
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латаття 

латаття (бот.) «водяна рослина 3 ве
ликим листям і жовтими або білими 
квітками, Nymphaea L. », [латанИна] 
<mист латаття білого» Ж, [лататє, ла
тать] «калюжниця болотна, Caltha pa
lustris L.; латаття біле, Nymphaea alba 
L. » Ж, lлататина] <<калюжниця бо
лотна» Пі, [латахИ] «водяна рослин
ність з широким листям» Ва, (латач] 
«те.» Ж, (латаше] «Те.; глечики жовті, 
Nuphar luteum Sm. »Ж. [лотай] «ка
люжниця боЛотна» ВеБ, Ілотайка Mak, 
л6так ВеБ, л6тань ВеБ, лотар Mak, 
лотатень Ж. лотdття, л6тать Г, 
ЛексПол, лотач ВеБ, лотачка Mak, ло
таш Ж.. лототь Mak, лотоць, лоточ 
тж, лоточник ЛексПол, лотошки Mak, 
л6тошник ЛексПол, л6цот, ваташ Mak] 
«те.»;- р. (лататье] <<латаття; глечики 
жовті; калюжниця болотна», бр. ло
таць «калюжниця», п. lotoc <<калюжни
ця болотна», [lataj, lotocie, lotacz, lo
tasz, lotocz] (з укр.), ч. [lataj, lotaj, 
Jotac, lotac] «rc. »;-очевидно, пов'яза
не з лата, латати з огляду на велике 
листя, пор. лататий «З великим і ши
роким листям»; непереконливо зіставля
лося 3 псJІ. *loky «калюжа» (Machek J m. 
rostl. 41), з болг. латИна (бот.) <<крес, 
настурціЯ», латиф «ТС. », СХБ. Лаnуни 
«Cyclamen europaeum», лаnї]х «гілочка 
винограду з китицями» (Bern. І 693).
Фасмер ІІ 464-465; Меркулова Очерки 
26--30; Stawski V 41-42.- Див. ще лсіта1 . 

fлатвий] «легкий», (залатвити] 
«влаштувати справу» Я;- бр. (латвьtй] 
«те.», [лацьвей] «легше, краще», [улат
віць] «Поліпшити, полегшити»;- запо
зичення з польської мови; п. latwy «лег
кий, зручний», пов'язане з lacny «те.», 
виводиться з псл. latiti «хапати, брати», 
представленого в схв. латити <<сягати, 
швидко вхопитц », слн. latiti se «ухо
пити» (Slawski V 46--47; Brikkner 307); 
висловлювалися також пр_ипущення про 

зв'язок з псл. lati (lajati) «Лаяти, на
сміхатися» (Zubaty St. а сІ. І 57; Bern. І 
694), з лтс. lets «дешевий; легкий» або 
3 уг. olcz6 <<дешевий» (Machek ESJC 
316-317).- Slawski V 46--47; Bruckneг 
307; ЗССЯ 14, 51.- Пор. лацний. 

[лсітень] (бот.) «вид печіночиого моху, 
м<~ршанція, Marchantia » Ж, Mak;- по-
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латИнь 

в'язане з шіта, латати; назва могла 
бути зумовлена формою порівняно ве
ликих таломів маршанuії, які стеляться 
по землі (БСЗ 26, 414).- Див. ще ла
та1.- Пор. латаття. 

[латер] «кубічний сажень дров, купа 
дров», (лата] «міра дров» О, (латра] 
«4 кубометри дров» Исслед. п. яз., 
(латрівка] «метрове поліно» О;- р. [лах" 
тер] «гірничий сажень», п. latr, latet 
«сажень», ч. заст. latro «сажень (міра 
довжини і міра дров)», ст. Iatr, слц. 
заст. laktor, lator, [lachtor, laktor] 
«тс. »;- через посередництво ПОJJьської 
мови запозичено з німецької; свн. lahter 
«сажень (міра довжини і міра дров)», 
нвн. Lachter, споріднене з дангл. la::c
c(e)an «хапати, схоплювати», англ. latch 
«те.», гр. Лci~o!la.t «хапаю, беру» з 
*Лciyto!la.t; до розвитку значення пор. 
сажень, пов'язане з сягати.- Richhardt 
73; Шелудько 36; Онь1шкевич Исслед. 
п. яз. 244; Slawski V 44-45; Bri.ickner 
307; Machek ESJC 322; HoluЬ-Lver 
282; Bern. І 508; Юuge-Mitzka 3'73; 
Frisk ІІ 71. 

лати (іст.) <<металеве спорядження 
стародавнього воїна», латник «воїн у 
латах»;- р. бр. латьt, др. латьt, п. ст. 
laty, болг. заст. лати (з р.);- пов'язане 
з лата «латка»; основною частиною 
цього сnорядження були шматки шкі
ри, на які нашивалнея металеві плас
тинки.- Фасмер ІІ 464; Ильинский 
РФВ 76, 246; Slawski V 47-48; БЕР ІІІ 
322; Bern. І 693; Matzenauer LF 9, 
191.- Див. ще лата1 . 

латИнь «латинська мова», латИна, 
Ілатuнщина Ж] «те.», латИнець <(лати
нянин; [католик]», латИниця «латин
ське письмо», латИнка «те.», латиніза
ція, латинізм, латиніст, [латИнник] 
«латиніст; католик», латИнство «като
лицтво», [латинЯк] «католик» ВеУг, 
латИняни (іст.) «жителі Лаціума», (ла
тИнити], латинізувати, [латИньщити] 
Ж, ст. латьtни <<католики» (1440);- р. 
бр. латьть (очевидно, з укр.), др. ла
тинино, п. lacina, ч. Jatina, CJІU. la
tincina, вл. lacina, нл. latytiski, болг. 
латuнец <<латинянин; (заст.) католик», 
латuнски, м. латин <<латинянин; ка
толик», схв. латин «те.», латИнитшна 



ла тИр 

«латинська мова», слн. latinscina «Т~. », 
стсл. м\тинІ..ск-ь;- запозичення в ла

тинської мови; лат. latїnus «латин
ський», !atїna (lingua) «латинська (мо
ва)» nов'язане з топонімом Latium «Ла
ціум» (область в Італії, uентром якої був 
Рим), можливо, сnорідненим з liitus 
«широкий», latus «сторона, бік».- Фас
мер ІІ 465, 466; Преобр. І 438; Горяев 
182; Slawski lV 410-411; HoluЬ-Lyer 
282; Schuster-Sewc 757-758; БЕР ІІІ 
323; Bern. І 693; Wa!de-Hofm. І 770. 

[ла тИрЧ «янтар» Ж, [олатйр) «TG. » 
Ж;- р. алатр (фольк.) «міфічний чу
додійний камінь», лаmьtр(ь), латарь, 
алабьtрь «Тс. »;- неясне; непереконливо 
виводилося з лат. altare «олтар, вівтар» 
(Jagic AfS!Ph І, 90; Veselovskij AfS!Ph 
б, 52-53; Мачульский РФВ 18, 79-
80), зіставлялося з назвою міста в 
Чуваській АРСР Алатир (Ciszewski 
AfS!Ph 16, 603-604), а дісл. \eioarsteinn 
«магніт» (Бодуен де Куртене ИОРЯС 
19/2, 93-94), з прикметником * латЬt
горь, утвореним від * латьtгор'О «латиш» 
(Соболевский Зтногр. обозр. 8, 254), 
з гр. 'ljЛєхтроv «янтар» (Савинов РФВ 
21, 43; Даль І 24).- Фасмер І 69. 

[латир2 ] «поряд, поруч» Ж;- запо
зичення з молдавської мови; молд. ал§
турь (рум. alaturi) «те.» походить від 
лат. а latere «збоку», що складається з 
прийменника а(Ь) «від, з» та іменника 
latus <<бік», пов'язаного з прикметни
ком latus ( < *stlatos) <<Широкий», спо
рідненим з вірм. !ain «те.», псл. stьlati, 
укр. стелИти.- Scheludko 137; СДЕЛМ 
26; Puscariu І 82; Walde-Hofm. І 
772.- Див. ще абажур, стелИти. 

латИш, латИський;- р. бр. латьtш, 
п. Lotysz, ч. слц. Lotys, вл. !etiski 
«J:Іатиський »;- запозичення з латиської 
мови; лтс. latviesi <<Латиші» є формою 
множини від latvietis <<Латиш», latvis 
«тс. », що походять від латиського гідро
німа (назви .струмка) Late, можливо, 
спорідненого з двн. lёtto «глинозем», 
дірл. lathach «мул»; менш переконли
вим здається виведення від др. Лотьt
гола «Латгалія, східна частина лати
ської мовної області» (Otr~bski 2, 72).
Фасмер 11 466; Преобр. І 438; Горяев 

ла уре а· 

192; Mik1. EW 174; Mikko!a Slavia ІЕ 
162; Milhi.-Endz. ІІ 425. 

[латка] «дитяча гра, в якій один 
учасників б'є долонею по спині сусід 
і тікає, а той, кого вдарено, повине 
кому-небудь передати удар»;- не зс 
всім ясне; може бути пов' язане з ладк 
«долоня» або 3 лата, латка в значенн 
«ПЛЯМа» (пор. р. nЯтНСtШКИ <<ДИТЯЧ< 
гра»). 

латук (бот.) «вид салату; бур'яf 
Lactuca L.», [латучка1 «тс.» Ж;- р. бr 
болг. латук, п. laktuka;- через посє 
редниитво польської або німеuької мов 
(свн. 1attuke «те.») запозичено 3 латин 
ської; лат. \actuca «латук, качании 
салат» пов' язане з Іас ( < *glact) «моле 
ко», спорідненим з гр. усіЛа, усіЛахто 
«тс. »; пор. укр. [молочай] «латук дикий 
Lactuca scariola L. », [молочко] «тс. ».
СІС 386; Richhardt 73; Фасмер І І 465 
Преобр. І 473; Горяев 182; Bern. І 73( 
Walde--Hofm. І 741, 747; Frisk І 284.
Пор. лбчиця. 

латунь «сплав міді з цинком»;- р 
бр. латунь, болг. латун (з рос.);- запс 
зичення з німецької або італійської мо 
ви; нвн. Latun, снн. !aton «тс. » похо 
дить від іт. *lattone (венец. laton) «Тс. » 
яке виводиться від ар. latun <<мідь», ще 
виникло на основі тур. [altan] <<золото 
або тюрк. *altun <<ТС. »; припускалосІ 
посередництво грецької мови (сгр. Ла 
't'OO'VL «латунь))- Фасмер гез 3, 112 
Bern. І 694).- СІС 386; Фасмер-Труба 
чев 11 465; Преобр. І 437-438; Battisti
Alessio 2178, 2181; Юеіn 869.- Див. ще 
алтИн. 

[латура] <<Їжа для собак; рідка стра 
ва Мо; рідка каша Дз»;- запозиченш 
З СХідноромаНСЬКИХ МОВ; МОЛД. Л9тt)рІ 
(мн.) <шомиї», рум. \aturi (аром. li'itura 
«Тс. » походять від лат. lavaturae· ((тс. » 
пов'язаного з дієсловом !avo, -are < 
*lovo, *lovare «мити, купати».- Vra· 
Ьіе Romanoslavica 14, 158; Scheludkc 
137; СДЕЛМ 244; Pщcariu І 82; Papahag 
622; Walde-Hofm. І 773-775.- Див 
ще лаванда.- Пор. левря, лівантИ на: 
луг2, лЮра. ' 

лауреат, лауреатство;- р. болг. ла· 
ypeam, бр. лаурзат, п. laure~t, ч. слц. 
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ті фа 

laureat, вл. lawreat, схв. лауреат, ели. 
Javreat;- запозичення з західноєвро
пейських мов; нім. Laureat, фр. Jaureat 
походять від лат. Jaureatus «увінчаний 
лавровим вінком», пов'язаного з laurea 
«лавровий вінок», laurus «лаврове дере
во, лавр».- СІС 386; Slawski IV 78; 
Kopalinski 561; БЕР ІІІ 325; Филипова
Байрова БЕ 1954/4, 376-377; Bloch 
345; Dauzat 431; Юеіn 870.- Див. ще 
лавр. 

лафа. «ПОЖИВа, корИСТЬ, ВИГОда; 
lплатня Ко]», [лахва] «роздолля; пожи
ва», [лахвuця] «удача, лафа>> Ме, [лах
вuчка] «ТС.)) Ме, [л ефа] «побічний доход; 
хабар» Ж, [лUфа] «те.» Ж, [лЯфа] «пен
сія; утримання, харчі» Ж;- р. лафа 
«пожива, удача, вигода», [алафа] «плат
ня; пайок; фураж на коня>>, ст. алафа 
((нагорода>>, олафа «Те., подарунок», бр. 
лафа «пожива, удача, вигода>>, п. lafa 
«платня солдата; заробітна плата; пен
сія; гроші на харчі для людей і коней; 
частка, пайка», ст. ulaf(k)a «ТС.», болг. 
fлефе, улефе] «плата, заробітна плата>>, 
схв. улева «те.»;- через посередництво 
російської і польської мов запозичене з 
тюркських; тат. башк. алафа <<Нагорода, 
платня, ·Подачка», тур. a1ef «платня 
солдата», ulufe <<те.» походять від ар. 
a!afa <<султанське утримання послів, 
їх челяді і твариН>>, ulufa <<Платня, хар
чі, фураж>>.- Булаховський Нариси 
119; Фасмер ІІ 467; Преобр. І 438; Ти
таренко РР 1985/5, 146--147; Шипова 
219-220; Тагиев ТюркизмЬІ 154; Мелио
ранский ИОРЯС 10/4, 123; Дмитриев 
567; Korsch AfSIPh 9, 677; Slawski lV 
25; Briickner 289; Lokotsch 167; Bern. І 
683; Mikl. ТЕ! І І 182. 

лафет <<станок, на якому закріплює
ться ствол гармати>>;- р. бр. болг. м. 
лафет, ч. слц. вл. 1afeta, схв. лдфёт, 
ели. lafeta;- через посередництво ро
сійської і німецької мов (нім. Lafette) 
запозичено з французької; фр. l'affut 
«те.>> утворене від fut «стрижень, стов
бур», що виникло з фр. ст. fust <<Те.», 
яке зводиться до лат. fustis <<палиця, 
дрючок» неясного походження.- СІС 
386; Фасмер 11 467; Преобр. І 438; Го
ряев 182; Юuge-Mitzka 418; Dauzat 
16; Wa1de-Hofm. І 573-574. 
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[лахабунда] <<бродяга, волоцюга>> 
Ж;- очевидно, рез у ль тат контамінації 
СЛіВ [вataбf/ftдa] «ВОЛОЦЮГа>> і лахи <<Ла
ХМіТТЯ>>.- Див. ще ЛаХИ, макабунда. 

[лахамендрики] «ганчір'я, лахміт
тя», [лахамuндрики] <<Те.>>;- очевидно, 
запозичення з російської мови; р. [ло
хомандрики] «ПОЖИТКИ, речі» розг ЛЯ
даЄТЬСЯ ЯК утворене З лахи <<ЛаХміття, 
дрантя>> ([лах, лаха] <<Те.>>) і етимологіч
но неясного [мuндара] «обрізки, клап
тики, мотлох>>, [мuндра] «Те.».- Фас
мер 11 525, 623.- Див. ще лахи. 

лахати <<Підбирати КОЛОСКИ» Ж;- р. 
[лахать] <<бігати, метатися», бр. [лахаць] 
((бігати; шукати; тинятися>>, п. [lachac] 
((ганяти, бігати», [lachac sіє;] «проявляти 
статевий інстинкТ» (про льоху), lochac 
siE) <<те.>>, ч. [lachovac] «вистежувати», 
схв. [лахати] «швидко ходити; прагну
ти»;- очевидно, псл Jaxati «бігати в по
шуках, зазіхаТИ>>, пов'язане з las-ь <<ла
сий»; мемш переконливі пояснення як 
експресивного утворення (Slawski lV 
319-320) або як пов'язаного з іє. *Іеk
«літати, скакатю> (ЗССЯ 14, 16-17).
Див. ще ласий1 .- Пор. л6хати1 • 

[лахвец] <<безтарка» ЛЧерк;- неяс
не; можлИво, пов'язане з лафет. 

ЛаХИ <<ЛаХМіТТЯ>>, [лах] <<ТС. », [лаха] 
((те.; одежина», [лахатка] <<ганчірка, 
онуча>> О, [лахатник] «міняйло, ган
чірник» О, [лахатняк <<те.>> О, [лахатя] 
((лахміття>> О, [лахітя] «те.>> О, [лахаш] 
((поганий порваний черевик» Ж. лахмай 
((ЛЮДИНа В лахмітті», лахман «лахміття; 
[обірванець]», лахманИна «драна оде
жина>>, [лахмdнка] «лахміття, ганчір
ка>>, [лахманник] «ганчірниК>>, [лахма
нЯр] <<Те.>>, [лахмання] <<лахміття», [ла
Х[}та] <<ганчірка>>, [лахутя] (зб.) <<лах
міття, ганчір'я» О, [лаше] (зб.) <<лахи» 
Ж, [лахавий] <юбірваний, брудний>>, 
[лахмануватий] <<повільний (про вола); 
обірваний», лахматий <<кошлатий; [по
критий лахміттям Ж]»;- р. [лахмьt] 
((шмаття, ганчір'я; патли>>, бр. лахt 
((старий поношений одяг>>, лахманЬt 
<<лахміття, ганчір'я, обноски», п. lach 
((ганчірка», [lacha, lachmaп, lachmana, 
lachmaпiec] <<Те.,», lachy <<лахміття», 
[lachmany] <<Вбрання>>, [lachoty] <<Те.», 
слц. [lachy] «одяг, лахміття» (з укр., 



лахміічити 

п.), вл. Iachmaп «здоровань; обірва
нець, ледащо»;- псл. [Іах'Ь] «ганчір
ка»;- очевидно, давніше *laks-, спо
ріднене з гр. Лах{~ «клапоть, лахміт
тя», Лах{~w «рву на частини, розди
раю», лат. Iacer «розідраний, порва
ний», Iacinia «клапоть, одяг>>, Іасего «де
ру, шарпаю>>, лит. Iakatas «обірва
нець>>, лтс. Iakats «сукно»; іє. *lёk-/І~k
«роздирати >>; потребує дальших уточ
нень зіставлення з р. л6сщjт «клапоть», 
снн. Ias «клиноподібний клапоть>>, нвн. 
Lasche «клапоть>> (Bern. І 685-686; 
Matzenauer LF 9, 186; Waide-Hofm. І 
7 43); недостатньо обгрунтоване виве
дення від псл. Iata «латка>> (Bruckner 
305) або від свн. 1achen «полотно, про
стирадло>>, нн. Iaken «тс. >> (Шелудько 
36; Преобр. І 472-473).- Фасмер ІІ 
467; Ильинский ИОРЯС 20/3, 109; 
Slawski IV 403-404; Machek ESJCS 
256; Schuster-Sewc 800; Boisacq 552; 
Pokorny 674.- Пор. лахміття, лохман. 

[лахмачити] «дурити, забирати не
чесним способом>> Па;- результат ви
дозміни фор ми [махлачити] «тс. >>, збли
женої з лахман, [лахманник] і под.
Див. ще махлачити.- Пор. лахи. 

лахміття, ]лахматuна] «ганчірка» Ж. 
[лахматя] «лахміття» О, лахмітник 
«Обідранець; той, хто скуповує і продає 
старі речі>>, [лахм6тник] «обідранець>>;
р. лохм6тья, бр. лахм6цце, п. [lachmyta] 
«обідранець, ледащо>> (з укр.?);- псл. 
*[1ax'Ьmot-], складне утворення з тих са
мих компонентів Іаху «лахИ>> і mot- (по
в'язаного з motati), що й Jrt6тлox; непе
реконливе виділення (Slawski IV 407-
408) суфікса -yta (-ita).- Пор. мотлох. 

[лахнути] «зазіхати; лакомитися» О, 
[лахний] «пожадливий, ласолюбний, по
хітливий» Ж;- слц. Шichat'] «Жада
ти, прагнути»;- очевидно, пов' язане з 
ласий\ [лахати] (див.). 

[лахолата] «лахміття; обірванець, го
лодранець» Ж;- складне утворення з 
лахи «лахміття)) і лата «латка».- Див. 
ще лата2 , лахи. 

лацароні «неаполітанський бідняк, 
жебрак»;- р. лаццар6ни, лацзар6ни, 
лаіJзар6ни, лазар6ни, п. ч. 1azaron, 
слц. слн. !azar6n, болг. лазар6не, схв. 

лачена 

лазарон, лазарони;- через посередни
цтво російської мови запозичене з іта
лійської; іт. !azzarone «жебрак, босяк» 
є збільшувальною формою від lazzaro 
«тс. », що походить від імені євангель
ського бідняка Лазаря (іт. Lazzaro).
CIC 386; Kopa!inski 562; Battisti-Aies
sio 2188; Юеіn 872.- Див. ще Лазар.
Пор. лазар. 

лаційон, лаціян - див. ліція. 
лацкан «вилога на грудній частині 

верХНЬОГО ОДЯГУ>>;- р. бр. ЛаЦкан, П. 
!аса (зменш. Iacka «зав' яз ка, застібка», 
ч. \асІ «нагрудна частина фартуха>>, ст. 
Іас, слц. Iac!ik «тс. », вл. нл. Іас «жи
леТ»;- через посередництво російської 
мови запозичено з німецької; нім. Uitz
chen є зменшувальною формою від La tz 
«нагрудник, клапан кишені», яке по
ходить від іт. Іассіо «петля, шнурок», що 
зводиться до лат. !aqueus «петля>>, ети
мологічно не зовсім ясного.- Фасмер ІІ 
468; Преобр. І 438-439; Горяев І82; 
Machek ESJC 317; Matzenauer 235; Wa!
de-Hofm. І 745. 

[лацний] «лепшй; зручний Пі », [лац
н6] «легко» Г, Ж, О, [нелацно] «незруч
НО>> Ж, ст. лацно «легко» (XVI ст.);
запозичення з польської мови; п. lacny 
«легкий, зручний», як і ч. Iaciny «де
шевий», ст. Іаспу «легкий», слц. !аспу 
«дешевий>>, виникло з *!atjьn'Ь «тс. >>, 
пов'язаного з синонімічним latwy 
( <Iatv'Ь).- Richhardt 72; Онь1шкевич 
Исслед. п. яз. 244; Дежё 167; Slawski 
IV 412-414; Brlickner 305; Machek ESJC 
316-317; ЗССЯ 14, 50; Bern. І 694; 
Zubaty St. а СІ. І 1, 39-60; Miki. EW 
161.- Див. ще латвий. 

[лацЮrа] «ледар» Ва;- очевидно, ре
зультат спрощення форми [ледацЮга) 
«тс. >>; менш імовір}!а можливість конта
мінацїі слів ланець «обірванець>> і воло
ЦІага або ледацЮга.- Див .. ще ледач. 

[ла чен а] «пл ямиста корова» Ж. [ла
чИстий] (у назві [лачйстий кіс] (орн.) 
«гірський (білозобий) дрізд, Turdus tor
quatus L. >> ВеЛ);- очевидно, пов'язані 
між собою слова, етимологічно неясні; 
немає певності щодо правильності напи
сань у джерелах лачuстий (у даному 
разі) і лагuстий (віднесеного під ла
tстий). 
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ла чі 

lшічі] «дуже дрібна локшина до мо
лока, до супу» ВеУг;- очевидно, форма 
множини від * лача, яке, можливо, по
ходить від уг. laska «локшина», ст. laksa 
«TG.». 

[лашка] «непарна кісточка (з ноги 
теляти чи свині), якою граються в гру 
"паці"» Кур;- неясне. 

лашт, лаштоJн- див. ласт2 • 
[лаштабей] «ледар>> (так сварять ді

q-ей);- неясне. 
[лаштай] «наймит>> Л;- неясне. 
лаштувати «ладнати, готувати>>, лаш

тунки «куліси; [риштування]>>, нала
штувати «приготувати; [спорядити; 
упорядкуватиЖ]», прилаштувати «при
кріпити; примістити; приладнати; на
чепити на себе», прилаштуватися «при
моститися; приєднатися до когось у до

розі», улаштувати «залагодити, улад
нати; організувати; вчинити; розмісти
ти, забезпечити місцем»;- очевидно, ре
зультат семантичної видазміни давні
шого незасвідченого *лаштувати «ван
q-ажити, складати», пов'язаного з лашт 
(ласт) «міра корабельного вантажу», 
[лашто.м] «у великій кількості, в до
статку>> (очевидно, також «навалом, на
сипом»), зближеного з риштувати «спо
ряджатИ>>.- Див. ще ласт2 .- Пор. ри
штувати. 

лащитися- див. ластитися. 
[лаЯ] «зграя собак, тічка», [лай, 

лайнЯ Ж] «те.»;- п. laja «зграя собак, 
особливо гончих», zlaja «те.», ч. laje 
«зграя собак; набрід», схв. ст. лая нав
кіт>>, слн. laja «те.>>;- псл. laja нав
кіт; собщш, що гавкають; зграя»,пов'я
зане з lajati «гавкати»; безпідставно 
припускалася спорідненість (Machek 
ESJC 318) з гр. Лёі6r;, «Народ, люд».
Фасмер І І 468; Slawski lV 432; Briickner 
305; Holub-Kop. 199; ЗССЯ 14, 19; 
Bern. І 686.:- Див. ще лаяти. 

лаяти «сварити; гавкати», [лати] 
«сварити>> ж. лаятися, [лайкуватися] 
«лаятися)) ж. [лай] «лайка», лайка, лай
лИвець, [лаянка] «лайка», лайлИвий, [ла
Ючи й] «той, що любить лаятися>>, [злай
ка] «лайка» Пі;- р. лаять «Гавкати; 
лаяти, сварити>>, бр. лаяць «лаяти, сва
рити; ганьбити>>, др. лаяти «гавкати; 
кричати, лаяти(ся)», лаати «те.», п. 
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tajac «лаяти», ч. lati «гавкати; лаяти, 
сварити», нл. lajas «гавкати; лаятися, 
сварИТИСЯ», болг. ЛQЯ «ГавкаТИ>>, М. лае 
«Те.; лаятися, сваритися; обмовляти, 
ганити>>, схв. лаjати «гавкати; крича
ти; розпускати плітки, поширювати 
брехню>>, слн. lajati «гавкати; кричати; 
лаяти>>, стсл. 1\<ІІ<ІТи «гавкати, лая

ти»;- псл. lajati (lati) «гавкати; кри
чати; ганити>>;- споріднене з лит. 16ti 
<<гавкати, лаяти, робити наклеп», лтс. 
lat <<ТС. », діНД. rayati «Гавкає>>, ОС. 
r<.Ein <<гавкати», гр. Ла{єtv, Лa-fj f!ЄVat <<ви
давати звук», лат. !atrare «гавкати, ре
петувати, горлати>>, 1amentum <<ридан
ня, плач», вірм. lam <<Плачу», алб. Jeh 
«гавкаю», ірл. liim «лаю, обвинува
чую», гот. lailouп «вони лаяли, гани
ли», дісл. l6mr «крик, плач»; іє. (звуко
наслідувальний корінь) *!а-, *!е-; твер
дження про германське походження цьо

го слова (Hirt PBrB 23, 334) помилко
ве.- Фасмер ІІ 468-469; Преобр. І 
439; Slawski IV 432-434; Briickner 305; 
Machek ESJC 321-322; Младенов 271; 
ЗССЯ 14, 20-21; Bern. І 686-687; Traut
mann 148-149; Fraenkel 387; Miihl.
Endz. ІІ 442; Frisk ІІ 118; Walde
Hofm. І 754-755; Pokorny 650. 

[ле] <<але; тільки, лише; (як вставка 
в мові) от, же, Ж>>;- др. ле <<ледве>>, 
л1J «те.», п. !ecz <<але, та», ст. le «але, 
та, а, проте, однак; тільки, лише>>, 
!ес <<але, та, а, проте, однак», ч. lec 
<<але, проте, однак», ст. le «і, та; а, але, 
проте», слц. [le] <<тільки», полаб. !аа 
<<Те.», болг. м. ле (підсилювальна ча
стка), схв. ле (підсилювальна частка в 
заперечній конструкції), JЬе <<Те.», слн. 
!е <<Тільки, лише>>, стсл. л·t <<ледве»;
псл. le, le <<тільки» (і підсилювальна 
частка);- споріднене з лит. -le, -Іё, 
-lai <<те.» в nule «тільки, теnер, тільки 
що, щойно», ta]e <<Те.»; далі пов'язує-

~ ться з лит. !а 'і «Хай, нехай», лтс. lai 
«тс. >>; сумнівне зіставлення (Machek 
ESJC 323) з хет. Іє, що функціонує 
як заперечна частка при імперативі; 
можливий зв'язок з іє. *!eik1}- <<зали
шати, залишоК>>.- Фасмер ІІ 13-14; 
Slawski IV 87-89;. Briickner 292, 292-
293; Ho!ub-Lyer 283; БЕР ІІІ 331; 
ESSJ Sl. gr. ІІ 399-405; Zubaty St. а cl. 



лебеда 

І 2, 209-210; 3ССЯ 14, 171-173; Веrп. 
І 697-698; Trautmanп 153-154; Fraen
kel 360; Buga RR І 452-454; Топоров 
IV 427-431.- Пор. але\ лем, лено. 

[лебеда] «біла коза» ВеНЗн;- пов'я
зане з лебідь; найменування зумовлене 
мастю тварини; пор. схв. лабуд (назва 
білого коня; [назви білих тварин]), 
букв. «лебідь».- Див. ще лебідь. 

[лебедаха] «бідняга>>;- результат 
контамінації слів лебедик (пестливе 
звертання до чоловіка) і бідолаха (див.). 

[лебедИнка] (сорт груші);- неясне; 
можливо, утворене від топоніма Лебе
дИн (пор. м. ЛебедИн у Сумській області, 
с. ЛебедИн у Черкаській та Київській 
областях). 

[лебедіти] «говорити неясно, непра
вильно вимовляючи слова, лепетати (про 
дітей); настирливо або слізно просити, 
жалібно молити; співати, наспівувати 
(звичайно жалібні мелодії)»;- очевид
но, результат видазміни слова [лебоні
ти] «ТС. » або [лЯбдати] «базікати», 
зумовленої впливом слів лебедик (пест
ливе звертання до чоловіка), [лебедочко] 
«тс. », які часто вживаються при напо
легливих слізних проханнях, при голо
сінні за небіжчиком.- Див. ще лебоні
ти, лЯбдати.- Пор. лебідь. 

[лебезуватиlJ «залицятися>> Ж, [ле
без6ване] «залицяння, флірТ» Ж;- р. 
лебезИть «догоджати, запобігати>>;- по
в'язане чергуванням голосних з ла
бузнитися «леститися, підлабузнювати
ся, підлещуватися», облобизати «обці
лувати»; припущення про зв'язок р. ле
безИпіь з нвн. ich liebe Sie «Я вас люблю» 
(Гіляров у Корша- Korsch AfSlPh 9, 
520) є помилковим.- Фасмер ІІ 471; 
Преобр. І 441; Ильинский ИОРЯС 16/4, 
10-ll; 3ССЯ 14, 81-82.- Див. ще 
лабузнитися.- Пор. облобизати. 

лебезувати2- див. слебезувати. 
[лебеніти] «ледь виднітися, боввані

ти, невиразно уявлятися»;- неясне. 

[лебердаші] «мідні хрестики>>;- не
ясне. 

лебідка1 (тех.) «пристрій для підій
мання і переміщення вантажів», лебідчик 
«робітник, який працює на лебідuі >>;
бр. лябёдка «пристрій для підіймання 
і переміщення вантажу», болг. лебедка 

лебідь 

«Тс. >>;- запозичення з російської мови; 
р. лебёдкл «ТС. >> Є ПОХідНИМ від лебедь; 
назва зумовлена подібністю довгого ва
желя лебідки до шиї лебедя; виведення 
від англ. 1ift «ліфт» (Фасмер Il 470; 
Горяев Доп. 2, 22) помилкове.- Фас
мер-Трубачев ІІ 470; К3СРЯ 235; 
Шанский ЗИРЯ ІІІ 65-66.- Див. ще 
лебідь. 

[лебідка2 ] (бот.) «материнка звичай
на, Origanum vuigare L. » Лік. ро<.!л., 
Mak, [лебюдка] «Тс. >> ВеНЗн (з п.);- р. 
[лебедка], бр. [лябёдка], п. lebiodka, [le
bi6dka], ч. !ebedka, заGт. cerveш1 lebeda, 
нл. lebedka, lobedka «те.>>;- пов'язане з 
лобода, [лебеда]; назва зумовлена, оче
видно, схожістю в забарвленні листя 
обох рослин, зверху темнішого, а спід
низу світлішого (Попов 82).- Slaws~i lV 
89-91; Bruckner 292; Schuster-Sewc 
769-770.- Див. ще лобода. 

лебідь (орн.) «Cygnus Bechst. >>, [лебе
денЯ] <<rпаша лебедя», [лебедець] «ле
бідь>>Ж, лебедик (пестливе звертання до 
чоловіка), лебедИн (фольк.) «лебідь», 
лебедИна (фольк.) «лебідка, лебедиця; 
[лебедяче м'ясо]», лебедИха, лебедИця, 
[лебедій] «лебідь» О, [лебедо] «Те.!.?>>, 
[лебедка] <<Лебідка, лебедиuя », [лебедя) 
«те.>>, лебедЯ «пташа лебедя», [лебедь! 
«лебідь» Ж, [лебет, лебеть, лебодь І 
«тс.>> О, [лебедий] «лебединий»Ж, [лебе· 
дин] «те.>> Ж. лебедИний, [лебедій], лебЄ
дЯчий СУМ, Г;- р. лебедь, бр. лебедзь, 
др. лебедь, п. labє;dz, [lab~d:i, lab~tJ. ст. 
lab~c, каш. [labqdz], ч. ели. labut', 
болг. лебед, м. лебед, лабед, схв. л(Шіjд, 
слн. lab6d, labud, стсл. деведt.;-псл. 
*olb9dь l *elb~dь і *elbedь «лебідь»;
споріднене з двн. albi:=~ «лебідь», elbi3, 
данrл. ielfetu, дісл. 9lptr (мн. elptr і 
alptir) «ТС. », лат. albus «білий>>, гр. 
'сй .. <р6~; «білий лишай»; іє. *albho- «бі
лий»; назва птаха зумовлена білим ко
льором його пір'я; думка про герман
ське походження цього слова (Mikkola 
Balt. u. slav. 40). є помилковою.- Кри
тенко Вступ 522, 544; Фасмер ІІ 4i0".-
47l; Преобр. І 440-441; КЗСРЯ 235; 
Slawski lV 399-401; Briickneu 3.04-
305; Machek ESJC 316; БЕР ІІІ 332-
333; Skok ІІ 256; Bezlaj ESSJ 11 117; 
ЗССЯ 6, 19; Stang ЗІ; Мартьrнов Язь1к 
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лебоніти 

74-75; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 260, 
264-265; Persson Beitr. 586; Torbiornsson 
LM І 11; Meillet Etudes 319, 322; MSL 
14, 377; Гамкрелидзе-Иванов 543, 783; 
Specht 114; KZ 68, 43; Pokorny 30-31.
Пор. лебеда, лобода. 

[лебоніти] «белькотати; слізно про
~ити; голосити»;- звуконаслідувальне 
утворення, фонетично проміжне між ле
петати «беЛЬКОТаТИ>> і жебоніти «ТС. »; 
можливо, пов'язане з р. [лабуниться] 
«підлещуватися; упадати».- Пор. же
боніти, лепетати. 

[лебурдейка] «убога хатина» Ж;
похідне утворення від [бурдей] «циган
ське шатро; землянка» з приставним 

ле- неясного походження.- Див. ще 
бур дей. 

лев1 (зоол.) «Panthera Іео L. », [Иль
ва] «левиця'' Ж. левенЯ, [левйха] «ле
виця» r. Ж, [левйхна] «Те.)) ж. левйця, 
(левчuха] Ж. левусь (зменш.), [левчук] 
«левеня>>, [лев' ft] «те.», лев' ftтник «при
міщення для левів», [львuця] Ж. ле
вИний, левій, левовий СУМ, Ж, лев'я
чий, [львйІ-l-ий] Ж;- р. лев, бр. леу, др. 
льв'Ь, п. lew, ч. слu. lev, вл. нл. law, 
полаб. lov, болг. л·ов, заст. лев, м. лав, 
СХВ. лав, СЛН. Jev, СТСЛ. 1\Ь.С"Ь.;- ПСЛ. 
Іьv'Ь «лев», запозичене з давньоверх
ньонімецької мови; двн. lёwo через посе
редництво латинської і грецької мов 
лат. leo, гр. Л.Єwv «те.») зводиться до се-
мітського джерела (пор. гебр. labhi, 
ак. labhu, пов'язані з єг. labu «те.»); 
думка про запозичення в праслов' ян
ську мову з готської (Brйckner 296-
297; Младенов 271; Bern. І 756; Hirt 
PBrB 23, 334) викликає сумнів через 
відсутність слова *liwa в готських па
м'ятках; висльвлювалось також припу
щення про запозичення в праслов' ян
ську мову з пр отогрецької або фрак і й
ської чи іллірійської (Ostir Symb. Roz
wadowski І 295-313); існує думка (Гам
крелидзе ~Иванов 507 ~509; Machek ESJC 
328; Holub-Kop. 203) про індоєвропей
еьке походження слова в грецькій і гер
манських мовах (пор. хет. цаІvа-, vаІуі
«лев»).- Булаховський Нариси 117; 
Акуленко 132; Фасмер ІІ 471-472; 
Преобр. І 441-442; К3СРЯ 235; Slaws-
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ki Іу 182-184; Holub-Lyer 286; Schus
ter-Sewc 804-805; Olesch І 539; БЕР ІІІ 
335-336; Skok І І 275-276; Bezlaj ESSJ 
ІІ 137-138; Mikl. EW 179; Walde
Hofm. І 785; Frisk ІІ 113. 

лев2 «монета, яка була в обігу в Ав
стрії, Бессарабії та на Поділлі; грошова 
одиниця в Болгарії»;- р. лев «грошова 
одиниця в Болгарії>>, п. lew «грошова 
одиниця>>, lewa «грошова одиниця в 
Бессарабії», схв. лев «грошова одиниця 
в Болгарії», ели. lev «те.»;- пов'язане 
з назвою лева (тварини), який зобра
жався на монетах; допускається також 

можливість калькування (пор. тур. as
lan, arslan «турецька грошова одини
ця», букв. «лев>> (зоол.), оскільки на 
турецькій монеті був зображений лев.
Чернов ЛБ VII 29-43; Slawski IV 182-
185; БЕР ІІІ 336; Cranjala 336; Pщca
riu І 83. 

Лев3 (чоловіче ім'я), Левко, Левt}сь;
р. болг. Лев, р. заст. Лёв, бр. Леу, др. 
Лев"О, п. Lew, ч. слu. Lev, цсл. ЛЕс-ь.;
калька грецького власного імені ЛЄшv, 
що виникло на основі загальної назви 
Mwv «лев.>>.- Сл. вл. імен 215; Фас
мер ІІ 472; Преобр. І 441-442; Спр. 
личн. имен 428; Knappova 118; Кореспу 
91; Илчев 299.- Див. ще лев1.- Пор. 
Леонтій. 

левада «присадибна ділянка землі з сіно
косом, городом чи садом; [площа біля цер
кви 0]>>, [лівада] «Квітник на городі» Мо;
р. левада, бр. [лявада], др. ливада «лука», 
п. [lewada] (з укр.), болг. ливада, м. ли
вада, СХВ. Лuвада, СЛН. Jivada «ТС. >>;
запозичення з середньогрецької мови; 
сгр. Лt~:ібюv <<Лука, зрошена рівнина» 
пов'язане з гр. Лєt~w і<Ллю, проливаю», 
Лт~-~ «узливання (на честь богів)>>, 
спорідненими з лат. lїЬо «справляю уз
ливання богам, жертвую», лит. lieti 
«ЛИТИ», ЛТС. Jiet, ПСЛ. Jiti «ТС. », укр. 
лйти.- Паномарів Мовозн. 1973/5, 64-
65; Акуленко 132; Фасмер ІІ 493; 
ГС3 ІІІ 114; Преобр. І 441; Горяев 183; 
Slawski lV 185-186; БЕР ІІІ 389-
390; Веrп. І 725; Mikl. EW 171; Frisk ІІ 
96-97.- Див. ще лИти. 

левенець «ВИСОКИЙ, дужий юнак; 
гайдамака; [бовдур, негідник, мерзот
ник Пі] »;- р. [левенец] «здоровило; бов-



леветовий 

дур, дурень, лобур», п. leweniec, lewens 
«гайдамака, грабіжник, опришок», болг. 
левент, левен «герой, молодець; кра
сунь>>, м. левен(т) «молодець; ледар, 
шахрай», схв. левёнта «турецький мат
рос, турецький воїн; герой, молодець; 
ледащо; ледар, шахрай»;- суфіксальне 
утворення від левен-, запозиченого з ту
рецької мови; тур. levent (іст.) «матрос; 
воїн-доброволець; бродяга, авантюрист; 
сильний, стрункий, незалежний>> похо
дить від іт. levantino «житель сходу», 
levante ·«східний; схід», пов'язаного в 
levare «піднімати», levarsi «піднімати
ся; сходити>>, яке зводиться до лат. !evo 
«Підіймаю>>, пов' яз а ного з !evis «легкий>>, 
спорідненим з гр. ЄЛахб~. псл. Іьg'Ьkь 
«Те.», укр. легкИй; тур. levent виводить
ся також з перс. levend «вільний,неза
лежний» (Романевич St. sl. · 11, 151; 
Макгрушка 11).- Габинский Вост.-сл.
молд. взаим. ІІ 134; Фасмер ІІ 472; 
Шипова 221; БЕР ІІІ 338-339; Skok 11 
291; Холлош St. sl. 11/1-2, 151; Bern. І 
704; Mikl. ТЕ! li 119; Юisanen Versuch 
316; Mestica 863; Walde-Hofm. І 788-
789.- Див. ще легкИй. 

[леветбвий] «ліловий, лілово-~_олу
бий» Ж;- запозичення з польсько! мо
ви; п. [1ewendowy] «блідо-фіолетового 
кольору, змішаного з сірим>>, lawendo
wy, lawandowy, [lewandowy] «те.» ут
ворене від іменника leweпda (бот.) «Ла
ванда>> (роалина в голубувато-фіолето
вими або синіми квітами), lawanda, !e
wanda «те.», того самого походження, 
що й укр. ла8(інда.- Slawski IV 79-80; 
Briickner 291.- Див. ще лаванда. 

[левеrn] «суп, юшка; соус» ВеУг;
запозичення з угорської мови; yr. leves 
«суп, юшка» пов'язане з Іе «сік, ріди
на», спорідненим з мане. Iam «суп, 
юшка», фін. liemi «те.», мар. лем (!ет) 
«суп».- Лизанец 607; MNTESz ІІ 733; 
ЛЬІткин-Гуляев 159. 

левкой (бот.) «матіола, Matthiola R. 
Br.>>, левконія «левкой однорічний, Mat
thio!a annua Sweet. »;- р. левкой, бр. 
ляук6нія, п. lewkonia, ч. levkoje, слц. 
levkoja, вл. lewkonja, ели. levk6ja;
чepeз посередництво німецької мови (нім. 
Levk6je) запозичено з латинської; лат. 
leucoion «левкой» походить від гр. Лєu-

лев ча 

x6tov «біла фіалка», складного слова, 
утвореного з прикметпика Лєu х6~; «бі
лий, світлий, ясний, блискучий>>, спо
рідненого з лат. !ux «світло, сяяння, 
блиск>>, псл. lucь «світло>>, lys'Ь, уІ<р. 
лИсий, та іменника iov(<Ffov) «фіалка>>, 
запозиченого, очевидно. ::.1 якоїсь серед

земноморської мови і пов'язаного з лат. 
viola «те.>>; грецька назва зумовлена 
білястим забарвленням листків і фіал
ковим запахом левкоя.- Фасмер ІІ 473; 
К3СРЯ 236; Преобр. І 441; Slawski IV 
189-190; Sl. wyr. obcych 427; Юuge
Mitzka 438; Frisk І 729, ІІ 108-109; 
Boisacq 573; Юеіn 882; Pokorпy 687-
690.- Див. ще лИсий, фіалка.- Пор. 
лейкемія, лейкоцИт. . 

[левря] «вино з виноградних вичав
ків; розбавлене водою вино; погане вино» 
ВеУг;- запозичення з угорської мови; 
уг. lore «погане вино; розбавлений водою 
виноградний сік (з виноградних ви
чавків)>> походить від свн. lure (< двн. 
lura) «вино з виноградних вичавків; 
розбавлене водою вино; погане вино>>, 
liure ( < двн. !urra) «те.», перше з яких 
зводиться до лат. lora ( < *Іоцега) «вино 
з виноградних вичавків; розбавлене во
дою вино>>, а друге- до лат. lorea «тс.»; 
обидва латинські слова пов'язані з діє
словом lavo, -are і -ere «мити, промивати, 
купати>>.- Лизанец 607; MNTESz ІІ 
794-795; Barczi 192; Юuge-Mitzka 
426; Walde-Hofm. І 821.- Див. ще 
латура.- Пор. луг2 , лЮра. 

левурда (бот.) «цибуля ведмежа, Al
lium ursinum L.; [ракові шийки, Poly
gonum bistorta L. Г, Ж]», !лагурда] «ди
кий часник» Мо;- р. [левурда] «цибуля 
переможна, Allium victoriale L. », болг. 
левурда «ЦИбуля ведмежа», [леурда, ле
орда, леварда, левруда) «ТС. >>;- 83ПО· 
зичення із східнороманських мов; рум. 
leurda «иибуля ведмежа», молд. леt}р
дз, ле6рдз «Те.» зіставляються з ал б. 
hudhёr (hurdhё) «часнию>, успадкованим 
з індоєвропейської прамови.-- Sehelud
ko 137; ГабинсІшй Вост.-сл.-молд. взаим. 
11 134-135; CrfшjaHi 336; БЕР ІІІ 340-
341; СДЕЛМ 233; Vrabie Romanoslavica 
14, 159. 

[левча] «люшня Ж, дерев' яна або 
залізна частина люшні 0», Ілмчl «люш-
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ня'' Лизанец, [зал евчник] «кілочок на 
кінці осі у возі>> Ж;- п. [lewcza], ч. 
[1'evca], СЛЦ. [Jevca], СХВ. левча «ТС.»;
ЗаПОЗИЧеННЯ з угорєької мови; yv. [1ocs] 
«люшня; нога>> походить від нвн. 
[Leuchse], яке виникло з свн. liuhse 
«те.>>, очевидно, спорідненого з псл. 
1jusьnja, укр. лЮшнЯ.- Лизанец 158, 
607; Балецкий St. sl. 9ll-4, 338; Slaws
ki V 104; Machek ESJC 265; Bern. І 704; 
Mik1. EW 1І7; MNTESz ІІ 793; Юuge
Mitzka 437.- Див. ще лЮшнЯ. 

[левядь] (бот.) «лаванда колоскова, 
Lavandu]a spicata L. » Ж;- результат 
видазміни форми [леванда] «ТС. » під 
вnливом утворень із суфікс::ом -ядь, 
можливо, викликаної помилковим ос
мисленням компонента en у п. [1ewenda] 
«лаванда>> як ~. якому закономірно від
повідає укр. я.- Див. ще лаванда. 

леrа, леtа, леtавий, легака, леtар, 
легмас, леtа- див. лежати. 

легальний, легалізація, легалізм, ле
галіст, легалізувати, нелегальний;- р. 
легальний, бр. легальньt, п. lega1ny, ч. 
1ega1ni, слц. legalny, вл. lega1пy, болv. 
легален, м. легален, схв. легіілан, елн. 
1ega1en;- запозичення в французької мо
ви; фр. lega1 походить від лат. lёgalis 
«законний, правовий>>, утвореного від 
lёх (!ёgis) «закон, юридична норма», 
пов' я за ного з lego «читаю, збираю, на
бираю», спорідненим з гр. ЛЄуw «зби
раю; перераховую; висловлююсь, ви

мовляю», алб. mb-ledh «збираю, об'
єдную>>.- СІС 386; К3СРЯ 236; Slawski 
IV 111; Briickпer 293; Sl. wyr. оЬсуєh 423; 
Holub-Lyer 283; БЕР ІІІ 341; Вуjак
лиjа 507; Walde-Hofm. І 780, 789-
79Q; Юеіn 876.- Пор. легенда, легіон, 
леrуміни, лекція, лоЯльний. 

[леrар] «кожна з двох жердин, що 
підклалаються під стіс дров; лага під 
дерев'яною підлогою; сволок О; зрубане 
дерево, що довго лежить, колода 0», 
!лЄгар] «лага під дерев'яною підлогою; 
ваJІок, по якому перекочують колоди» 

Л, [леtар] «тс. >> Л, [легер] «валок, по 
яко'.fу перекочують колоди» ЛЧерк, [лі
га] «довга коJІода, з якої тешуть бруси» 
О, [лігар] «кожна з двох жердин, що 
підкладаються під етіс дров; лага під 
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дерев'яною підлогою; валок, по якому 
ffерекочують колоди Л, ЛЧерк», [лі
tар] «лага, брус як підклад під дрова, 
підлогу Ж, О, МСБГ; брус на мості 0», 
[лігарі] «стовпи як опора підвалин хати» 
До;- р. [легар] «підвалина>>, [легарь] 
«зв'язок двох крокв; підставка під вин
ну бочку», бр. [легар] «важіль», [ле
гарьt! «лагю>;- запозичення з польської 
мови; п. legar «лага; дерев'яна підклад
ка під тягарі», [ligar] «ТС.>>, як і слн. [1~
gar] «балка, яка підкладається під боч
ки З ВИНОМ», ПОХОДЯТЬ Від СВН. lёger 
( < lёgar) «те.; лага>>, пов'язаного з 1egen 
«ложити», ligen «JІежати» (нвн. liegen 
«те.»), спорідненими з псл. 1ezati, укр. 
лежати; виведення з [I'petap] «сволок» 
(Дзендзелівський St. s1. 22, 285-286) 
позбавлене підстав; може йтися тільки 
про розвиток значення «сволоК>> у слова 

[леtар] під впливом елова [tреtар].
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 244; Шелудь
ко 37; Richhardt 74; Slawski lV 112; 
BrlickneF 293; Bern. І 684; Юuge-Mitzka 
418, 440-441.- Див. ще лежати. 

леrrбрн (порода курей);- р. лег-
горн, бр. лег6рн, п. 1eghorny, ч. leghorn
ka, болv. легхорн(а), ели. 1egh6rn;- за
позичення з анvлійської мови; англ. 
leghorn «тс. » походить від анг лш
ської назви (Leghorn) італійського мі
ста-порту Ліворна (іт. Livorno, ст. 
Legorno), звідки цих курей вивозили.
ССРЛЯ 6, 101; Kopa!inski 564; Sl. wyr-. 
obcych 423; БЕР ІІІ 343; Юеіn 877. 

[леrедуватися] «ВДОВОЛЬНЯТИСЯ»;-
заПОЗИЧеННЯ з угорської мови; уг. e1e
gedett «задоволений>>, megelegedni «за
довольнятися» є похідними від eleg 
«достатюи», етимологічно не зовсім 
ясного.- Балецкий St. sl. 9, 338; 
MNTESz І 739; Barczi 61: 

[леrейда] «недотепа; ледар, ле2Кень; 
незграбна людина, вайло»;- запозичен
ня з польської мови; п. [legiejda] «ле
дар; незграбна людина; нездара, недо

тепа, волоцюга>>, [legejda, legejda, ly
giejda] «ro. » вважається нерегулярним 
жартівливим утворенням віл 1egac «ля
гати», спорідненим з укр. лягaтu.
Slawski lV 110-111; Briickner 293.
Див. ще л яга ти. 
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легенда, легендарний;- р. бр. болг. 
м. легенда, п. ч. слц. вл. legenda, схв. 
лі>генда, слн. legeпda;- через німецьке 
або французьке посередництво (н. Le
gende, фр. legende) запозичено з серед
ньолатинської мови; елат. legenda «те, 
що повинно бути прочитане» (спочатку 
йшлося про літургічні уривки для служ
би в церкві) пов'язане з лат. lego, -еге 
«читаю, вимовляю, декламую».- СІС 
387; К3СРЯ 236; Фасмер ІІ 473; Slaws
ki IV 114-115; Kopalinski 563; Holub
Lyeг 283-284; БЕР ІІІ 342; Кluge
Mitzka 431; Dauzat 432; КІеіn 877; 
Skeat 290.- Див. ще легальний.- Пор. 
лекція. 

легеня, [легке] «легеня» ж. [легкой 
ВеЗа, легушка] «Те.», [легкуша] «язик, 
дихальне горло, легені, серце і печінка 
разом»;- р. лёгкое, бр. лёгкае, п. [lekkie, 
letkie] (мн.) «легені (особливо телячі, 
іноді людські); тельбухи», ст. lekie, 
ч. [l'ehciny] «те.''· слц. l'ahcina «тель
бухи», нл. lazke «легені, тельбухи»;
псл. [*lьg-ьko-je] «легеня», субстантиво
ваний прикметник !ьg-ьk-ь «легкий» у 
формі с. р. (легені легші від інших ну
трощів, зокрема серця та печінки); 
мотивація назви, очевидно, успадкована 
з праіндоєвропейського періоду; пор. 
гр. лЛвб~-twv «легені» ! лЛЄ(!) «Тримаюсь 
на поверхні води, плаваю>>, нвн. Lunge 
«легеня» : двн. lungaг «легкий>>, англ. 
І ights (мн.) «легені (деяких тварин, як 
їжа)»: light «легкий>>, ірл. scaman «ле
гені; легкий», ісп. livianos (мн.) «легені 
тварин»; liviano «легкий», порт. leves 
«Легені»: leve «легкий».- Фасмер ІІ 
474; К3СРЯ 236; Горяев 184; Slawski lV 
132; Вгі.ісknег 294; Вегл. І 754; Mikl. EW 
163; Kostial AfS!Ph 37, 401; Wiгth 
ZfS!Ph 16, 93; Юеіn 912-913; Pokorny 
661.- Див. ще легкИй. 

[леrінь] ·«юнак, парубок>>, [леtінь Ж. 
ЛедіНЬ Ж, ЛUгінь] «ТС. », [лertHbcmвo] 
«парубоцтво>> Ж, [леrінити] «порушува
ти шлюбну вірність» Ж. [легінювати] 
«Парубкуватю>, [олеrінfти] «змужніти» 
Ж;- п. [legin], [lygon] «нероба; хло
пець, що ходить без штанів», ели. [le
gin, legfn];- запозичення з угорської 
мови; уг. legeny «Хлопець, парубок» 
~тимологічно неясне; зіставлення з тур. 
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legin (leken) «таз, миска>> (Кобилянський 
Гуц. гов. 85; Діалект і літ. м. 244) не
обгрунтоване.- Лизанец 607; Балецкий 
St. sl. 9, 338, 364; Чопей 168; Slawski V 
393; Вегn. І 704; MNTESz 11 742; Вагсzі 
187. 

[леrінь] (бот.) «тополя пірамідальна, 
Populus pyгamidalis Roz. », [леrін] «Те.» 
ВеЛ;- очевидно, результат семантичної 
видазміни слова [легінь] «юнак, пару
бок>>; назва могла бути зумовлена тим, 
що струнке гарне дерево асоціюється 
з юнаком або дівчиною.- Див. ще ле
гінь. 

легібн, легіонер;- р. болг. леги6н, 
бр. легіён, др. легвона «десять тисяч», 

п. !egion, legia «легіон», ч. Jegion, legie, 
слц. Jegia, вл. legion, м. леги6н, леги
jа, схв. легіtёт, легиjа, слн. legija «те.>>, 
стсл. леrеон-n «десять тисяч>>;- через 

старослов'янську і грецьку мови (гр. 
Лeyelov) запозичене в давньоруську з ла
тинської; лат. legio, -onis «набрані лю
ди, римське військове з'єднання» пов'я
зане з дієсловом lego, -еге «збираю, ви
бираю, набираю».- СІС 387; Фасмер ІІ 
473; К3СРЯ 236; Sla\vski IV 115-116: 
Kopalinski 564; Holub-Kop. 201; Ho
!ub-Lyeг 281; БЕР ІІІ 342.- Див. ще 
легальний.- Пор. легенда, лекція. 

легіт «легкий приємний вітерець», 
[легот Ж, леготь Пі] «те.», [леготіти] 
«лоскотати; бути приємним» )І(;- оче
видно, пов' язане з л егкuй; пор. легкий 
вітер, р. лёгкий ветерок «вітереuь», 
Ч. Jehky vetfik «СЛабий (легкий) віте· 
рець», стсл. лt.r-nк-n ctтp-n «ТС.>>.- Див. 
ще легкИй. 

легкИй, легковИй, легкуватий, [ле-
г6нький] «тихий, повільний» Ж, лег
ковИк «легкова машина», lлегк6вка] «Те.» 
Мо, [легкота] «легкість», ( легкуль] «ле
дар» Ж, [легкун, легун] «те.» Ж. [не в 
л ексі] «вагітна)) ж. [лекшйна] «полег
шення» Ж. [лекшинка] «легка робота» 
Ж. [легчuти l «полегшувати» )К. легша
ти, [легойко] «легко, спритно» Пі, злег
ка, злегенька, [налегкоl «без важкої 
ноші» Ж, [налегці] «те.>> Ж, облегшИти, 
[облекшйтu], [п6легкий] «легкуватий; за
надто легкий Нед», [полегкаl «полег
кість» Нед, [полегкар] «лепшважна лю
дина; любитель легкого життя», полег-
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кість, [полегша] «полегшення» Нед, [no
лe:aua, полекшина, полекшінє] «тс. » Нед, 
полегшйти, полегенько, полегеньку, [п6-
легки] «полегенько» Нед, [полегом] «не 
поспішаючи», [полегоньки, полег6цьки] 
«ТС. » Нед, [полехку] «злегка» Нед, [пре
легкийl «дуже легкий» Нед, [улегати] 
«Полегшувати'' Нед, [улегчати, улегчй
ти], улегшити, [улекшdти, улекшйти], 
[улегці} «без важкої ноші»;- р. лёгкш1, 
бр. лёгкі, др. льг'Ькьtи, легкьщ, п. lekki, 
[letki, leki, lefki], ч. lehky, слц. l'ahky, 
[l'echki, l'eki], вл. lochki, нл. lazki, 
ст. lekki, letki, полаб. l'a(k)k'e, l'atk'e, 
болг. м. лек, схв. лак, Шigak, !egek], 
слн. lahek, lahak, [lehak], стсл. ль.rакn;
псл. lьg'Ьkь «легкий, неважкий», по
ширена суфіксом -k'Ь давня v-ос
нова *Іьg'Ь; споріднене з дінд. laghii
(raghii-) «легкий, малий; швидкий», ав. 
ragu-, жін. р. rdvї ( <*ragvї) «моторний, 
прудкий», лат. levis ( < *legцis, *lexцis) 
«ЛеГКИЙ, ШВИДКИЙ», дірл. Jaigiu (ВИЩИЙ 
ступінь) «менше, гірше», скімр. llei 
«менше», корн. Іе «ТС.» (пкельт. *!aglos), 
гр. ЄЛа:хоG «маленький»; іє. *lеg~hu
«легкий (у вазі і в русі)»; існують та
кож форми з носовим інфіксом (іє. 
*leng~h-, *!ІJg~h-), лит. lefigvas, lengvus 
«ЛеГКИЙ», ЛТС. Jiegs «ТС. », ав. ГdПJУО 
«легше, спритніше» (від ragu-), гот. 
leihts «легкий», двн, І їht(i), нвн. leicht, 
данг л. leoht «ТС. >>, двн. lungar «швид
кий», днн. lungor «тс. ».- Фасмер ІІ 
473--474; Преобр. І 442-443; Sla,vski IV 
129-132; Bruckner 293-294; Machek 
ESJC 324-325; Schuster-Sewc 858-859; 
БЕР ІІІ 350-351; Skok ІІ 262-263; 
Bezlaj ESSJ ІІ 120; Вегп. І 753--754; 
Trautmann 158-159; Fraenkel 355-356; 
Muhl.-Endz. ІІ 493; Юuge-Mitzka 433; 
К!еіn 883, 888; Pedersen Kelt. Gr. І 39, 
69; Walde-Hofm. І 788--789; Гамкре
лидзе-Иванов 782; Pokorny 660-661; 
Коломиец ИАН ОЛЯ 1988/6, 553-554. 

[леrковець] (бот.) щетрарія ісланд
ська (ісландський мох), Cetraria islan
dica (L.) Ach. »Ж;- пов'язане з [легке] 
«легеня»; назва зумовлена застосуван

ням ісландського моху у народній меди
цині для лікування туберкульозу і ко
клюшу (Лік. росл. 169); пор. іншу його 
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назву [плуцник] (від [плуца] «легені»).
Див. ще легеня. 

[легкодушник] «малий хлібеuь щJя 
подання бідним»;- складне слово, ут
ворене від прикметника легкИй та імен
ника душа; назва пов'язана з вірою в те, 
що подаяння допоможе душам помер

лих.- Грінч. ІІ 351.- Див. ще душа, 
легкИй. 

легувати «вводити до складу металу 
інші метали для одержання сплаву 3 

певними якостями», легований;- р. ле

гuровать, бр. легіраваць, 11. Jegatura «ДО
мішка металу неблагородного до благо
родного, напр. міді до золота», ч. lego
vati, слu. legovat', болг. легйрам, м. ле
гура «сплав двох металів», схв. легu
рати, слн. legirati;- запозичення з ні
мецької мови; н. legieren «сплавляти 
(метали)>> походить від лат. ligare «зв'я
зувати, з'єднувати», спорідненого з алб. 
lidh «тс. », lidhje «зв'язок; сполука; 
спілка», снн. lїk «зв'язок», дісл. lїk 
«вірьовка (м'який трос), якою обши.3а
ють краї паруса для міцності», укр. ли
гати «наді вати мотузку на роги кор ові, 
волу».- СІС 387; ТСБМ ІІІ 29; Walde
Hofm. І 800.- Див. ще лигати 2 • 

[леrувати] «відписувати, відказува
ти, заповідати»;- п. legowac, схв. ле
гuрати, СЛН. Jegovati «ТС. »;- через ПО
середНИЦТВО польської мови запозичено 
з латинської; лат. legare «тс. » походить 
від lex, legis «закон, юридична нopмa».
Slawski IV 118; SW ІІ 705; Byjaклuja 
508; Walde-Hofm. І 779-780.
Див. ще легальний.- Пор. легенда, ле
гіон, лекція. 

[легуміни] (оди. [легуміна]) «ласо
щі», лагомuнд, [лаrомuна Па, лиг6-
миrщ лугуміни МСБГJ «тс. », [лагомИ
нець] «ласун», [лигомйнець] «тс. >> Ж;
р. [лиг6мина] «ласощі», [льtгоминье] 
«ТС. >>;-запозичення з польської мови; 
п. legumina «страва з городніх рослин та 
овочів; борошняна страва, часто солод
ка; взагалі солодка стр.:зва, уживана як 
ласощі>>, !egoшina, [legumin. legomin] 
«тс. >> походить від лат. legumen (мн. 
legumiпa) «стручковий плід, переважно 
горох, боби>>, пов'язаного 3 дієсловом 
lego, -еге «збираю, виймаю>>.- Фасмер ІІ 
540; Slawski IV 118--119; Bruck-
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ner 293; Sl. wyr. obcych 423; Wa1de
Hofm. І 780-781.- Див. ще легаль
ний.- Пор. легенда, легіон, лекція. 

[леrурний) «ПОВіЛЬНИЙ>>, [л etypno) 
«повільно, поволі»;- очевидно, пов' я
зане з [леtар] «ледар, лежень, лежебо
ка>>.- Див. ще лежати. 

[леда] «тільки, аби тільки; всякий, 
будь-який» (напр., [л. крок, л. хвиля]), 
[леда-] «будь-, -небудь» (напр., [лeдa
xrrw, леда-як,ий, леда· як]), [ледай-, ледь
ЖІ «те.», [ледайІ «ледащо, ледар», [ле
дака] «те.», [ледий] <шо гани й» Ж;- р. 
[ледальtйІ «хворий, кволий, хворобли
вий>>, бр. [леда] (узагальнююча частка 
при займенниках і прислівниках: [леда 
які, леда ка.му, леда кудьtІ), п. lada 
( < leda) «будь-який, всякий; неваж
ливий», leda «те.>>, ч. слц. 1eda «тільки; 
хіба, хіба що>>, 1eda- (частка при неозна
чених займенниках і прислівниках типу 
ч. 1edakdo, ledaco, ledajak, слц. 1edaco, 
1edajak);- псл. Іе (le) da «тільки аби», 
сполучення часток Іе «Тільки>> і da «так; 
хай, аби>>.- Німчук ІУМ Морфологія 
498-499; Фасмер ІІ 474; Булахау Вес
нік БДУ 1971/2, 61-62; Slawski IV 
21-22; Brйckner 289; Machek ESJC 324; 
ЗССЯ 14, 178-179; Bern. І 698.-Див. 
ще да2 , ле.- Пор. ледач, лЯда3• 

ледар, ледарство, [ледарь] (зб.) «ле
дарі, нероби>>, ледаркуватий «ледачень
кий>>, [ледарний] «лінивий>> Ж. ледарю
вати;- очевидно, результат видазміни 
форми Ілодар] «ледар>> під впливом 
слів ледащо, ледаtщй; прилускалася та
кож контамінація слів лотр і [ледайJ 
«ледащо, ледар>>, [ледака] «те.>> (Моска
ленко УІЛ 40; Преобр. І 463).- Див. 
ще лбщір. 

ЛедаЧ «Ледачі ЛЮДИ, ледарі, ледащо; 
[дрантя, погана річ]», ледацЮга, [леда
чйпа] «ледащо, ледащиця>>, ледащо, ле
дащйця СУМ, Ж, [лидацЮгаІ Ж, леда
чий, ладаченпий «дуже л інивий >>, ледач
куватий «ледаченький», ледащий, ле
даче «ліниво>>, ледачо «те.; мляво, по
вільно; [погано І>>, [ледачитиІ «лаяти, 
ганьбити>> Ж. (ледащитисяІ «розпусни
чати» Ж, ледачfти, ледащfти;- р. [ле
дачий] «поганий», [ледащий] «те.; лі
нивий», бр. лядачьt «кволий; старий», 
лядdшчьt «тс. », п. 1adaco «ледар, леда-
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що», [1adacyJ «нІчого не вартий>>, [1e
daco, 1edacy ], ч. ledaco «абищо, дещо», 
слц. ledaco «ледащо», 1edaci «нічого не 
варТИЙ>>;- ПСЛ. [le da сь(tо) «будЬ-ЩО>>, 
Іе da сьjь «будь-ЧИЙ>>], сполучення ча
сток Іе da «тільки аби>> з займенниками 
СЬ (сь-tо, СЬSО), СЬjЬ «ЧИЙ»; думка ПрО 
запозичення з польської мови (Slawski 
IV 22-23) недостатньо обгрунтова.на.
Німчук ІУМ Морфологія 499; Моска
ленко УІЛ 40; Фасмер ІІ 474; Преобр. І 
443-444; Потебня К ист. зв. І 172; 
Булахау Веснік БДУ 1978/2, 61-62; 
Brilckner 289;ЗССЯ 14, 178-179; Bern. І 
698.- Див. ще леда, чий, що. 

ледве, [леда] «ледве>> Пі, [ледві, 
ледво], ледь «ТС. >>, заледве, (заледви] 
«ледве, насилу>> Ж, [заледві, заледво] 
«тс. >> Пі, [поледва] «навряд, ледве» Нед, 
[поледви] «ТС. » Нед;- р. (ледва, ледве, 
ледь], бр. ледзьве, ледзь, [ледва, ледве, 
ледви], п. ledwie, !edwo, [ledwa, led
wiec, !ewdy], ст. ledwa, ledwe, ledwy, 
ч. ledva, [!edve], слц. ledva, !edvy, вл. 
ledy, ledba, lebda, !edma, нл. ІеЬdа;
псл. !edva (!edve) «ледве>>, складне утво
рення з часток Іе «тільки», d(e) (da) 
«аби» і va (ve), спорідненої з лит. 
vos «ледве>>, vos-пe-vos «ледве-ледве» 
(пор. без -va укр. ледь, р. [ледь], бр. 
ледзь); початкове 1- непереконливо тлу
мачиться (Sla\vski IV 105-108; Machek 
ESJC 220; Brйckner 293; Преобр. І 211-
212) як результат переходу j-> 1- з пер
вісного jedva, яке насправді існувало 
паралельно з !edva (пор. р. болг. едва, 
схв. jедва, слн. jedva, стсл. кдс-').
Німчук ІУМ Морфологія 488; Фасмер 11 
9; Брандт РФВ 22, 132-133; Булfіхау 
Веснtк БДУ 1972/2, 62; Schuster-Sewc 
820; Bezlaj ESSJ І 224~ Веrп. І 452; 
Zubaty St. а с1. І 2, 210; Trautmann 343; 
Jagic AfS!Ph 5, 579; Brugmann Grund
riss ІІ З, 989; Ka!ima ZfS!Ph 20, 410-
411.- Див. ще ле. леда. 

[лежайка1 (іхт.) «марена дніпров
ська, Barbus barbus borysthenicus (Вar
bus fluviatilis)»;- р. [лежень] «риба 
(частіше дрібна), що лежить на дні во
дойм; марена аральська, Barbus brachy
cephalus; миньок, Lota lota; пічкур, 
Gobio gobio; голець, Nemachilнs barba
tu1us (Cobitis barbatula)>>, [лежак] «ри-
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ба, що живе на дні водойм у піску або 
під камінням»;- похідне утворення від 
.лежати; така назва марени дніпровської 
зумовлена тим, що вона часто залягає в 

ямки на дні річки (Сабанеев 274); пор. 
аналогічне пояснення назви р. [.лежень) 
«миньок та ін.» (Leder 134).- Див. ще 
лежати. 

[лежак] (орн.) «дрімлюга, Caprimul
gus L. » Шарл, [.лежень Ша рл, .лежух 
ВеНЗнІ «тс. »;- р. [лежень);- похідні 
утворення від лежати; назви зумовлені 
тим, що дрімлюги ведуть нічний спосіб 
життя, а вдень ховаються на землі або 
на деревах, сидячи не впоперек, а вздовж 

rілки (Воїнств.- Кіст. 204-205; БСЗ 
21, 352).- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
232.- Пор. дрімлЮга. 

лежати, ложИти, [лажнйца] «ліжко, 
постіль» Кур, [лега] «лежень, лежебо
ка», [леtа] «тс.; колода замість фунда
менту під стіною хати; лежак; лежачий 
вулик», [легака/ «ледащо, лежень» Ва, 
І[леtар] «ледар, лежень, лежебока», [лег
во/ «ліrво», [лег.мас] «лежень, лежебо
ка», лег6виш,е «лігво», лежа «лежання; 
![тяжка хвороба, при якій лежать у по
стелі; .ледар, лежень МСБГ]; (заст.) 
квартирування військ Пі », лежак «тап
чан; горизонтальна частина димоходу; 

лежачий вулик; [матрац МСБГ]», [ле
жалш:ько] «лежень, лежебока» Ж, [ле
жало] «ЛіЖКО» Ж, Лежанка «НИЗЬКа 
nіч для лежання; призначене для ле
жання підвищення», [лежанка] «лежан
ня; лінь; зірвана зеленою і потім до
стигла груша», [лежаЯ] «петля на кінці 
бортницької мотузяної драбини» Ник, 
.лежбище (з р.), лежень «лежебока; 
лежак димоходу; колода як основа чого

небудь; [лежачий вулик; окремий вели
кий камінь Ч]», lлеживо] «лежання» 
JІексПол, [лежИ.мість] «нерухоме май
но» Ж, lлежінь J «лежебока» Ж, [лежка] 
«ліжко» Кур, [лежник] «лежак димо
ходу», [лежнИк] «окр_емий великий ка
мінь» Ч, [лежники] «лежання; полуден
ний відпочинок, післяобідній сон» Ж, 
І[лежнЮха] «лежебока; низькоросла ква
соля» Ж, лежнЯ «лежання» СУМ, Ж, 
[лежнЯка] «лежебока» Ж, lлеж!}н] «тс. », 
'[лежух] «те.; дерево, що впало; лежак 
димоходу Ме», [лЄtаІ «лежень, нероба» 
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Ж, lлuжок] «ліжко» JI, [лігвuська] 
«ліжко, постіль» Г, Ж. лігвище, лігво 
«місце, де живе тварина; [ліжко, по
стіль; носилки ЖJ », ліжко, ліжнИк 
«ковдра; [кустарний килим]» СУМ, Ж. 
ліжнИця «спальня; ліжко, постіль», 
[лаг] «лігво» Ж, [лага] «тварина, що ле
жить на дні моря», [л6rа] «ледар» 
Ж. [л6гвоl «лігво», [логИн] «дерево, що 
впало; лежебока, ледар>>, [лаг овисько] 
«лігвт> Ж. lлог6вищеІ «те.» Ж, [лож] 
«ложе, приклад рушниці>>, ложа «при
клад рушниці; постіль», [ложбйна] «за
глибина, западина, улоговина; річище 
ріки» Ж. [л6жбище] «ліжко, постіль; 
річище ріКИ>> Ж, ЛОЖе, (ЛОЖtlСЬКО] «ІЮ
слід (у породіллі)», ложнuця (заст.) 
«спальня», [лужух] «лежак димоходу» 
Мо, lлеtавий] «лінивий», [леглий] «за
лежалий, затхлий, прілий», лежалий, 
лежаний, лежачий, лежкИй «здатний 
добре зберігатися>> (про фрукти та 
ін.), ложовИй, лег.ма «лежачи, у лежа
чому положенні», лежачи, [лежачки], 
лежма СУМ, Ж. [леж.міть Ж. леж.м6.м 
Ж, лезь.ма Ж], ліг.ма СУМ, Ж. [ліг6.моІ 
«В час нічного лежання» ВеЗа, ліж.ма, 
[влежку] «лежачи>> Ж, [вИлогІ «податоК>>, 
вил6га, вил6говий, вИложистий СУМ, 
Ж, [відліг] «переліг>>, відл6га, відлеглий, 
[долежка] «плід, якому необхідно по
лежати, щоб доспіти>>, lдолеглuвий] «до
шкульний>> Г, Ж. lдоліжно] «можна 
досхочу лежати», lзлежень] «шпала>>, 
[злога] «склад, складові частини» Пі, 
[зл6гиІ «пологи>> Ж. зложище «поклади; 
пласТИ>> КІМ, злеглий, злежалий, зле
жаний, залежати СУМ, Пі, [залеглість] 
«заборгованість», [залеж] «земля, не 
орана протягом кількох років Ва; запу
щеність Ж>>, [залежа] «запущеність>> Ж. 
[залежа нічний] «нічний сторож>> Ж, 
[залежИтість] «справа» Ж. [заліг] «пе
решкода, перепона; застава Ж; здаван
ня в оренду Ж>>, [заліжкаІ «заклад Ж; 
ніша біля пічки Я>>, [заліжок] «луг, 
долина>> Ж, [залог) «заклад, парі», 
[залога] «гарнізон; охорона; засада; [зі
брання людей на місці гулянок]>>, [зала
жИтель] «засновник» Ж, заложник, за
леглий, залежалий·, залежаний, залеж
ний, належати, [належuтість] «борг, 
належна сума>>, [наліг] «погана звичка; 



лежати 

тяжка ноша» Ж. [наліжна (льоха)] «по
росна)} ж. наложниця, належаний, [на
лежачий] «належний» Пі, [належuтий] 
«ТС. », належний, [належачи] «лежачи, 
в лежачому положенні» Ме, [належач
ки] «тс. »Ме, навлежачки, навлежки, на
полегливий, [недолежане] «несвоєчасно 
вилуплене» (про курча) Ж, 1-lезалеж
ник, облогувати «протягом кількох ро
ків лежати незораним, необробленим» 
(про поле), [облежанецьІ «обложенець» 
Б і, [облеженеІ «облога» Б і, обліг «пере
ліг; [скошене або зжате поле ВеБ]», 
облога, [обл6гиІ «віконні рами» Ж, [об
ложе] «скошене або зжате поле» ВеБ, 
обложенець, [обложйсько] «скошене або 
зжате поле» ВеБ, обложник, [оболога] 
«склепіння» Ж, облежаний, обліжний, 
облоговий, обложнйй СУМ, Ж, [од
лог(а)l «поле, залишене під пар» Пі, [од
леглийІ «Віддалений» Пі, [перелогуватиІ 
«облогувати » Нед, переліг, [пер еліжкаІ 
«короткі трубочки між намистинами (мо
нетами)», перел6ги, переліжний, пере
л6говийt передлежання (мед.), [підлегаІ 
«(у возі) одна з трьох жердин, що ле
жать на дні кузова під дошкою», [під
ліжки] «великі камені, які підклада
ються під основні колоди стін», підло
га, [підл6же] «низька довга дерев'яна 
лавка, що служить ліжком», підложжя 
«ложе», підложниця «наложниця», під
леглий «Підпорядкований; ЯКИЙ міСТИТЬ
СЯ під чим-небудь; [прілий]», підлога
вий, [положuтисяІ «привести теля» Нед, 
[полеглиця] «полеглий хліб» Нед, [по
лежай] «лежебока», [полежак, полежа
ка] «ТС. », полежале (заст.) «ПЛаТа за 
зберігання понад термін» УРС, Нед, 
[полежаха] «ледарка, лежебока», [поле
жій] «лежебока», по ліг «низьке місце 
біля річки; покіс; [занавіски біля ліж
ка, біля вікон Бі; запона, nолог Нед; 
роди Нед]», !поліжІ «покіс» Нед, !по
ліжкйІія] «породілля», поліжниця «тс. », 
п6лог, пологи, полеглий, [поліжнйчий 
дім] «родильний будинок» Нед, !приліг] 
«бокова частина сідла; (у бочці) дощечка 
з отвором, яка прибивається поверх 
клепок», [прилогаІ «додаток» Нед, при
леглий, прилежний, [приліглuвийІ «ста
ранний» Нед, [приліжІіийІ «те.; при
лежний» Нед, [прил6жний] «здібний» 

лежень 

ВеБ, [прuл6го.м] «схилившись, нахи
лившись» Г, Нед, приналежний, пр6· 
лежень, [проліг] «гірська долина» Нед, 
[розлігатисяІ «розлягатися», розліг, роз· 
лаги «простір, роздолля; [особливого 
роду ворота в гуцулів]», [розлеглий~ 
«віддалений» П і, розлогий, [розлоги
стийІ «розложистий», розложистий, 
розполіг (заст.) «розташування, розмі· 
щення», [розпологІ «виклад» Нед, [роз
пол6га] «розташування, розміщення» 
Нед, [ул6га] «западина; заглибина», ул6· 
г6вина, [ул6жина] «низина», [уліжний]І 
«Зручний для лежання», [ул6гвистийІ 
«із западинами», [ул6гийІ «рівний, пло
ский», улоговинний, [уположитисяІ «оте
литися», [уположйтисяІ «розродитися» 
(Ме);- р. лежать, лечь, ложuть, бр. 
ляжіщь, легчьt, лажьщь, др. лежати, ле .. 
чи, ложити, п. lezec, lec, lozyc, ч. le.. 
zeti, lehnouti, loziti, слц. lezat', [lehnuc}, 
zlozit', вл. lezec, lehnyc, loziC, нл. la• 
zas, lagnus, lozys, болг. лежа, легна. 
м. лежи, легне, схв. лежати, лehu, ле
гнуf!Lи, положити, слн. 1ezati, leCi, 
loziti, СТСЛ. М~ЖdТИ, <\ЕЦJИ, ПQМЖИТи;
ПСЛ. lezati < *legetei, *legti, *loziti < 
*logrtei;- споріднене з двн. ligen «ле
жати», liggan, lickan, гот. ligan, дангл. 
liggjan, дісл. liggja «те.», дірл. laigim 
«лягаю», lige «постіль, ліжко, могила», 
гр. ЛЄхетаL «лежить», лєхоr;, «ліжко, ПО· 
стіль», Л.Єхтроv, лат. lectus «те.», хет. 
lagari «лежить», тох. А lak- «лежати»: 
іє. *legh- «лежати».- Критенко Вступ 
518; Фасмер-Трубачев ll475; Преобр. І 
449-450; Slawski IV 196-198; Brйckne11 
297; _Otr~bski Ез.-етІj. изсл. 71; Machek 
ESJC 329; Schuster-Sewc 811-812, 818; 
БЕР ІІІ 343, 346-347; Skok ІІ 281-
283; Bezlaj ESSJ ІІ 138; 3ССЯ 14, 161-
165; Bern. І 704-705; Meillet MSL 14, 
339; Юuge-Mitzka 440-441; Walde
Hofm. І 777-778; Frisk ІІ 110-112; 
Pokorny 658-659; Иллич-Свить1ч 3ти
мология 1965, 346.- Пор. лог, лягтИ. 

[лежень] «великий калач, обрядовий 
весільний хліб; пиріг з капустою Мо; 
корж з кукурудзяної муки Ме», [ле· 
жінь] «корж з кукурудзяної муки» Ме, 
[леtа] «обрядовий весільний хліб», Ілєtа}І 
«тс. » Ж;- р. [лежеІіьJ «весільний хліб, 
що випікається одночасно з короваєм; 
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лезгИни 

весільний хліб, калач, прикрашений 
фігурками з тіста»;- очевидно, nов'я
зане з лежати; назва зумовлена, можли
во, ТИМ, ЩО лежень ВИПіКаЄТЬСЯ не В 
формі, як коровай, а лежить у nечі 
просто на черені; значення «nиріг» і 
«корж», очевидно, вторинні.- Див. ще 
лежати. 

лезгИни (одн. лезгИн) (одна з народ
ностей Дагестану), лезгИнка (танець);
р. лезгuл, бр. лезгін, n. ч. Lezgin;- по
хідне утворення з суфіксом -ин (типу 
литвuн, волошин) від давнішої форми 
лезги, яка є самоназвою лезгинів, по
в'язаною, очевидно, з назвою скіфсько
го nлемені на Кавказі Л-1)'\'Еь (Strabo 
ХІ 503).- БС33 14, 267. 

[лезний] «гулящий, такий, що не 
має пристановища й занять» Пі, Ж;
р. [лёзньzй крестьянин] «одинокий і без
земельний, бурлака»;- заnозичення з 

польської мови; п. luzny «який не має 
заняття і постійного nроживання», ст. 
lo:tny, lб:Zny «те.» (про селян), lutniak 
«бідний господар, селянин без хати і 
землі», loznik «ТС. » походять від свн. 
los «вільний, нічим не зв' язаний» (двн. 
los «те.»), спорідненого з дангл. lёas 
«неправдивий», дісл. laoss «вільний», 
гр. Лum «розв'язую, звільняю», лат. 
solvo ( <*se-loo), -ere «те.», luo, -ere 
«очищаю, звільняю», дінд. lunfiti «ріже, 
обрізає».- Richhardt 75; Slawski IV 
394-395; Bruckner 304; Юuge-Mitzka 
446.- Пор. лес, люз. 

лезо, лезво «лезо»;- р. леза «бон
дарний. струг; [лезо]», [лёзо] «лезо», 
[лёз] «бондарний струг», лезвие «лезо», 
бр. ляз6, [лезиво] «те.», др. леЗ'Ь «лезо 
КЛИНІ{а », бОJJГ. лезвие «лезо»;- Не ЗО
ВС ЇМ ясне; припускається псл. lezo, 
що походить від дієслів Jezti «лізти», 
laziti «лаз~tТИ» і виникло спочатку в тер
мінології бортництва та бджільництва 
(Варбот 3тимология ]964, 41-43); менш 
переконливими є сnроби пов' язання з 
лат. ligo «кирка, мотика», гр. /...іаущ; 
«те.» (Agrell Zwei Beitrage 36-37; 
Ильинский ИОРЯС 23/1, 172-173), з 
ірл. sJige «вулиця», sleg «СПИс», гот. 
slauhts «забій, заріз» (Loewenthal 
AfSIPh 37, 392), з іє. *Іе~- «гострий, 
різати» (ёор, Sl. revija 9, 155-159); 
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зближення з коренем rez-, укр. різати, 
р. резать (Горяев 184) є помилковим.
Фасмер-Трубачев ІІ 476; Маковекий 
3тимология 1965, 259.- Див. ще ла
зити, лізти. 

[лейба] «Ледащо, ледар МСБГ, Ва; 
неакуратна одежина МСБГ», [лайба] 
«сnрацьована машина; неnоворотка, ле

дача людина» Ва;- заnозичення з поль
ської мови; п. [Jeiba] «млява, вайлувата 
людина; дурень, розтелепа; людина в 

завеликому одязі; незграбний одяг» по· 
ходить від нвн. [leib] «блуза, каптан, 
корсет».- Slawski IV 121.- Див. ще 
лейбик. 

[лейбик} «чоловічий верхній одяг 
(звичайно без рукавів); частина чоло
вічого костюма, жилет; жіночий верх· 
нш одяг; ліф, корсаж, корсет Ж», 
[лайбик] «Ліф, корсаж, корсеТ» Ж;
n. lejbik «Військовий мундир; ліф, кор
сет; жіноча кофта, чоловічий каnтан, 
сукияна або полотняна жилетка», lajbik 
«те.», ч. Bajbl, lajb, lajblik, lajbik] 
«жилетка; корсаж, ліф», слu. [lajbel', 
lajblik] «ТС. », СХВ. Лаjб «ТС.; ріЗНОВИД 
жилета; верхня частина жіночого плат
тя», слн. lajbic «жилет»;- через посе
редництво польської мови заnозичено 
з німеuьІ<аЇ; нвн. Leibchen «ліф, кор
саж, корсет» є зменшувальною формою 
від Leib «тіло, талія; ліф, корсет», що 
походить від свн. lYp(b) «життя; тіло, 
корпус» < двн. ІrЬ «те.», сnорідненого 
з дангл. дісл. lYf «життя», англ. Ше 
«Те.», nсл. lьщ>tі < *Прщ>tі, lipm;>ti, 
укр. лйпнути.- Richhardt 72; Шелудь
ко 36; Slawski IV 121; Machek ESJC:: 318; 
Bern. І 717; Кluge-Mitzka 432; Кlein 
887-888.- Див. ще лИnнути.- Пор. 
ліф. 

[лейдати] «лінитись, довго й по
вільно йти, повільно nрацювати» Ва;
афективне утворення, близьке до [лай
дак] «ледар», [лейба] «те.» (пор.). 

лейкемія «білокрів'я»;- р. леО'Се-
мйя, бр. лейкемія, п. \eukemia, ч. leu
kaemie, слц. leukemia, вл. leukemija, 
болт. левкемйя, м. леукемиjа, схв. леуке
миjа, слн. levkemfja;- медичний тер
мін, утворений з двох грецьких слів: 
прикметника Лeux6t;; «білий, світлий, 
ясний, яскравий» та іменника aTt:ta 



лейкоцИт 

«кров».- СІС 388; ССРЛЯ 6, 142; Ko
palinski 570; Sl. wуг. obcych 426; Ho
lub-Lyer 286; БЕР ІІІ 339; Вуjаклиjа 
512; Frisk І 39, 11 l 08---l 09; Boisacq 
571-573; Walde-Hofm. І 823-824.
ДИв. ще левкой, лИсий.- Пор. лейко
цИт. 

лейкоцИт «біле кров'яне тільце>>, лей
коцитоз;- р. лейкоцИт, бр. лейкацЬіт, 
n. ч. слц. вл. leukocyt, болr. ;.евкоцuт, 
схв. леукдцїіт, слн. levl,ocit;- медич
ний термін, утворений з двох грецьких 
слів: прикметника Лєuх6r;: «білий, світ
лий, ясний» та іменника хuтщ; «посуди
на; оболонка; тіло», спорідненого з лат. 
cutis «шкіра; шкура; оболонка», дісл. 
hurt, дангл. hyd, двн. hut «те.», hutta 
«хата, хатка, курінь>>, кімр. cwd «КИ
шеня; мішок; черево; оболонка», лит. 
kutys «гаманець, мішок для грошей», 
kiiІUtas «шкаралупа, шкірка, шкурка, 
оболонка>>, прус. keuto «шкіра, шкура, 
оболонка».- СІС 388; ССР ЛЯ 6, 142; 
Kopalinski 570; Sl. wyr. obcych 426; 
Holub-Lyer 286; БЕР ІІІ 340; Вуjакли
jа 513; Frisk ІІ 57, 108-109; Boisacq 
539-540, 571-573; Walde-Hofm. І 
320, 823-824; Fraenkel 323; КІеіп 882.
Див. ще левкой, лИсий.- Пор. лейке
мія, гута. 

лейтенант;- р. лейтенант, бр. лей
тзн.ан.т, п. lejtnant, lejtenant, ч. слц. 
lajtnant, вл. lejtnant, болг. лейтенант, 
схв. л(іjтн.ант, ели. lajtnant;- через 
посередництво російської і німецької 
мов (нвн. Leut(e)nant) запозичено з 
французької; фр. lieutenant «лейтенант; 
застvішик, намісник» є калькою елат. 
locum tenens «намісниЕ, заступнию> і 
відповідно складається з іменника lieu 
«місuе; місuевість>>, шо походить від 
лат. locum «місце; посада; місцевість>>, і 
дієприкметника теп. ч. tenant від діє
слова tenir «Тримати, держати; володі
ТИ>>, що походить від елат. *tenrre < te
nere «тримати, держати; во.~одіти, мати, 
зай:-.1ати », спорідненого з дінд. tanб ti 
«розтягує, натягує; розтягується, про

стягається», tanul) «тонкий; ніжний», 
гр. <tє{vm <mатягую, розтягую», nсл. 

teneto «сітка; nетля, сильuе>>. tьn-ьkь 
«тонкий», укр. тенета, тонкИй.- СІС 
388; Фасмер ІІ 477; Sla\vski IV 123; 

леквар 

Kopalinski 565; Holub-Lyer 279; БЕР 
ІІІ 350; Кloge-Mitzka 438; Daozat 436, 
704; Walde-Hofm. І 817-818, 11 662-
665; Boisacq 907-908; Юеіn 887.
Див. ще локальний, тенета, тонкИй. 

лейтмотйв;-р. лейтмотИв, бр. лейт· 
матьtу, ч. leitmotiv, слu. ]eitmotiv, 
болг. лайтмотuв, м. лаjтмотuв, схв. 
лд.jтмотuв, ели. leitmotiv, lаjtmоtіv;
запозичення з німецької мови; нвн. 
Leitmotiv «лейтмотив>> утворене компо
зитором Р. Вагиерам з основи дієслова 
!eiten «вести, проводжати, суnроводити; 
керуватю (двн. leiten, leittan), спорід
неного з днн. ledian, дангл. la?dan, англ. 
lead, дісл. Jeiaa «те.>>, гот. ga-leipan 
«іти, ходити>>, тох. А Jit- «те.», та імен· 
ника Motiv «Мотив>>.- СІС 388; Holob
Lyer 284; Вуjаклиjа 499; Kloge-Mitzka 
435.- Див. ще мотИв.- Пор. лідер. 

лейтух- див. флейтух. 
лекало «фігурна лінійка для викрес

лювання кривих ліній>>, лекальник:
р. лекало, бр. лякала;- очевидно, запо
зичення з російської мови; р. лекало 
«фігурна лінійка; шаблон для виготов
лення виробів складної форми» є, ма
буть, діалектною фонетичною формою 
замість *лякало, що може бути зведене 
до псл. l~k9, l~cati «гнути, згинати»; пор. 
р. [лекало] «пристосування для згинання 
санних полозів», [лЯтшйІ «горбатий, су· 
тулий, зігнутий, згорблений», стсл. 
Сь/\11\Ю,ІІf «ЗігнутиЙ», Сь/\.1\К.V., Сь/\.1\ШТИ 
«згинати, вигинати», ели. lecati «rнути; 
лякати», leknoti «тс.»; первісне зна· 
чення- «шаблон, по якому можна що
небудь гнути>> (пор. п. krzywik «лека
ЛО>>, утворене від дієслова krzywic 
«гнути, згинатю>); припущення про зв'я
зок з лtІтu (Горяев 184) ломилкове.
Фасмер ІІ 478; КЗСРЯ 237; Преобр. І 
444-445.- Див. ще ляк.- Пор. лук1 • 

[лекnар] «варення із слив; повидло 
ДБ ІІ », [лехваря] «несмачний суп, по
гана страва» Г, ВеЗи, [лехвора] <<Несмач
ний суп>> ВеБ, [н.еквар] «кашоподібна, 
погано зварена страва>> Ж, [некваря] 
«несмачний суп, погано зварена страва» 

Г, ВеЗи, [нетварь] «те.,, тж;- п. ст. 
lekwarz «густа' суміш певних ліків, 
подібна до повидла », lektwarz, lak,varz, 
l~ktwarz, elektwarz «тс. t>, ч. lektvar 
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«лікарський відвар; цілющий наши», 
ст. lektvaf «порошок, змішаний з медом 
тощо; ласощі», \ekvaf «тс. », слц. lek
var «(фруктове) ПОВИДЛО»;- через ПОСе
редНИЦТВО словацької і угорської мов 
(уг. lekvar «повидло, мармелад») запо
зичено з німецької; свн. laktwarje, lek
tuarje, electuarje «лікарська кашка, ці
лющий морс» походить від пізньолат. 
~lektuarium «суміш ліків; порошок 3 

медом або сиропом''• яке виникло під 
впливом лат. electus «вибраний» з гр. 
Є хЛ.єtхпхоv букв. «ліки, які вилизу
ються,>, утвореного від дієслова Є х'Аеі xm 
«вилизую», що складається з префікса 
Єх- (ЄІ;-) «із-, ви-» і дієслова Л.еіхm «ли
жу», спорідненого з лит. liezti «лизати», 
лтс. laizft, псл. lizQ, lizati «те.», укр. 
лиж!), лизати; семантичні і формальні 
зміни відбулись на українському грун
!J'і.- Орос Доп. У жДУ Il 75; JІизанеu 
607; Slawski IV 33; Briickner 115; Machek 
ESJC 325-326; Holub-Lyer 285; Мat
zeпauer 239; MNTESz ІІ 747; Barczi 188; 
Юuge-Mitzka 425; Frisk ІІ 102.- Див. 
ще екзема. 3 2, лизати. 

лексика, лексема, лексикалізація, лек-
сикон, лексикалізований, лексИчний, 
[лєксикальний] «лексичний» Ж, ст. 
лексикон (1627);- р. болг. м. лексика, 
бр. лек.сіка, др. ЛеКСиКОН'Ь, П. leksyka, 
ч. lexika (рідк.), lexikon, слц. lexika, 
ВЛ. leksikon «СЛОВНИК», СХВ. лексик.(а), 
слн. leksika;- запозичено 3 грецької 
мови -в давньоруську через церковно

слов'янську, пізніше в українську мову 
через російську і, далі, німеuьку або 
французьку (нім. Lexikon, фр. lexiqoe 
«лексика); гр. Л.e~tx6v «словник» є по
хідним від Л.іІ;t~ «слово», пов'язаного з 
Л.Єуm «Збираю; рахую; говорю, розпові
даю», спорідненим з лат. lego «збираю, 
читаю, виголошую», алб. mb-ledh «зби
раю»; іє. *leg- «збирати».- СІС 389; 
Фасмер ІІ 478; Kopalinski 565; Holub
Lyer 286; БЕР ІІІ 353; Frisk ІІ 94-96; 
Boisacq 563; Walde-Hofm. І 780.
Пор. логіка. 

лексикографія, лексикограф, лекси· 
кографічнuй;- р. болг. лексикография, 
бр. лексікаграфія, п. leksykografia, ч. 
lexikografie, слц. lexikografia, вл. Jek
sikografija, м. лексик.ографиjа, схв. лек-
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сикографujа, слн. leksikografija;- гапа
вичення з французької мови; фр. Jexi
cographie утворене з гр. Лє1;tх6урсісрщ; 
«лексикограф», яке складається з основ 

іменника Лe1;tx6v «словник» (ЛЄ~t<; «сло
во») і дієслова ypacpm «креслю, пишу».
Kopalinski 565; Holob-Lyer 386; Юеіn 
884; Dauzat 434.- Див. ще графа. лек~ 
сика. 

лексикологія, лексиколог, лексиколо
гічний;- р. болг. лексикология, бр. лек.
сікалогія, п. leksyko!ogia, ч. lexikol6gie, 
слц. \exikol6gia, вл. leksikologija, схв. 
лексиколдгиjа, слн. leksikologija;- запо
зичення з французької мови; фр. lexi
cologie утворене з двох греuьких слів: 
Лe1;tx6v «с.ловник», від якого походить 
укр. лексика, та Л6уо~ «слово; розпо
відь», спорідненого з першим cлoвoм.
Kopalinski 565; РЧДБЕ 398; Вуjаклиjа 
509; Dauzat 434.- Див. ще лексика, 
логіка. 

лекція, лектор, лекторій, лекторка, 
лекторство, лекторська, лектрйса «жін
ка-лектор; жінка-читець», лектура «по
сада, заняття лектора-викладача; !чи
тання]», лекційний;·- р. болг. лекция, 
бр. ЛеКЦЬLЯ, П. lekcja, Ч. lekce, СЛU. Jek
cia, вл. lekcija, м. лекциjа, схв. лекциjа, 
слн. lekcija;- можливо, через польське 
посередництво запозичено з латинської 
мови; лат. lёctio «читання» пов'язане 
з lego «читаю; виголошую».- СІС 389; 
Hйttl-Worth 16; Фасмер ІІ 478; Slawski 
IV 128; Kopalinski 565; Holub-Lyer 284; 
БЕР ІІІ 354; Walde-Hofm. І 780.
Див. ще легальний.- Пор. легенда, .11е
гібн, легуміни. 

леле1 (ви гук дJJЯ вираження жалю, 
нарікання, страху або здивування), ле
лечко «те.», [лелекати] «голосити, сто
гнати, квилити», І ле л ечu] ((те.» Ж. [ле
літи] ((плакати, пхикати» Ж;- болг. 
леле (вигук для вираження жалю, ляку 
або здивування), м. леле (вигук для вира
ження болю, страху, горя, здивування), 

СХІ:!. лелё (<JІеЛе», лёле «ТС. »;-ЗВИЧаЙ
НО пояснюється ЯІ< вигук звуконасліду
вального характеру (псл. *le]e) ... утво
рений подвоєнням складу le, подібно до 
гр. ЄЛє.Лєu (вигук скорt1оти), ЄЛ.еЛ.є/,.єG 
«Те.» (Slawski IV 140; БЕР ІІІ 354; 
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Мatzenauer 239); більш очевидною здає
ться тотожність цього вигуку з кличною 
формою від [леляІ (псл. [lelja]) «старша 
жінка; тітка; мати»); пор. нене «леле» 
від неня «мати».- Див. ще л еля. 

[леле2 ] (вигук, що вживається як 
приспів у дитячій пісеньці), [лелекатuІ 
«невміло співати» Ме, lлeлecamu] «ска
кати» Ж, [лелетатu] «співати, виводити 
трелі» Ж, [лелетітu] «ТО.»;- р. лёлu, 
лелй (вигук, що вживається як приспів 
пісні),· [лель-люлu, леля, лелюшкuІ (пі
сенні приспіви), п. [lelom] (прислів), 
СХВ. ЛеІЬа, Лf/ЬО (ПрИСПіВ у нарОДНИХ 
піснях);- псл. Іе-Іе, вигук звуконаслі
дувального характеру з дитячої мови, 
утворений подвоєнням складу le, що на
співується при колиханні дитини; пор. 
лит. Ciuciuo-leliuo «Люлі-люлечки», Je
li(юti «колисати, наспівуючи leli uo; пе· 
стити», лтс. lelet «заколисувати дитину 
співом».- Slawski IV 138-139.- Пор. 
леліяти, лЮлі. 

лелека, лелеча, лелеченЯ, [лелечuч1 
«Лелека-самеuь», лелечий;- р. [леклекJ 
«біла ча пл я; лелека», болг. схв. лелек 
«лелека»;- запозичення з тюркських 

мов; тур. крим.-тат. laШi.k «Лелека», 
аз. lejlak, кирг. leklek, каз. Iajlek зво
дяться до перс. leklek, яке походить від 
ар. laklak «ТС.» звуконаслідувального по. 
ходження; припускалося звуконасліду
вальне походження і на слов'янському 
грунті (Преобр. І 445; Младенов 272).
Булаховский Вибр. пр. ІІІ 193; Клеnи
кова ВСЯ V 168-169; Фасмер ІІ 478; 
Шипова 221-222; БЕР ІІІ 350, 354-
355; Стаховекий 3тимология 1964, 67-
68; Веrп. І 700; Mikl. EW 164; Lokotsch 
103. 

[леленц] «годованець» НЗ УжДУ 
26;- запозичення з угорської мови; уг. 
lelenc «знайда, найда; підкидьок» є 
похідним від дієслова lel «знаходити» 
спорідненого з фіІJ. Joytaa, ест. leida: 
leidma «те.>>.- Дзендзелівський НЗ 
УжДУ 26/2, 9; MNTESz 11 747; Barczi 
188. 

[лелечІ (бот.) «вільха зелена Alnus 
viridis DC» Mak, \делuч, лелі~, лєліч 
Mak, лемuч Mak] «те.», [лелечій] «сосна 
гірська, жереп, Pinus montana МШ. 

леліка: 

(Pinus mughus Scop.)» Ж;- n. [leliczl, 
«вільха зелена» (з укр.);- назви, оче
видно, єпільного, але неясного поход
ження. 

[ле.'І€лька] «коралі» Ж;- не зовсім· 
ясне; очевидно, пов'язане з лелілuй· 
«блискотливий», лелітка «блискітка».
Див. ще леліти. 

[лелИк] (зоол.) «кажан, Vespertilio 
L. » ВеБ, lлеліяк] «те.» ВеНЗн, lлел Як] 
«ТС. ВеБ; (орн.) дрімлюга, Caprimulgus 
europaeus L.», [лелuк] «метелик» Ж, [ле
лИця] (ент.) «бабка, Libellula calopte
ryx >> Ж, lлєлЯкІ «др і мл юга» JI, лйлuк 
«кажан» Марк.- Тат., Ме, [лuлияю 
Slawski, люлєк ВеНЗнl «те.»;- р. [ле
лек] «дрімлюга», (лелёк, лелЯк, ЛUЛОІС, 
лuлЯкІ, бр. лялЯх:, lлілЯкІ «те.», п. lelek 
«те.; [кажан)», ч. слu. lelek «дрімлюга»,. 
болг. [лuлек] «кажан», схв. ІЬuІЬак,. 
[лuІЬакІ, слн. [Шekl «те. »;-псл. *lelьkь, 
*lilьkь, lelikь, lilikь, leljakь, liljakь 
«кажан; дрімлюга; метелик», пов'язані 
з lelejati, leleti (*lileti) «Хитатися, коли
ватися»; назви зумовлені перерив ча
стим, нерівним характером польоту від
повідних тварин;- споріднені з лит. 
lelys «дрімлюга», [lёlis, lёle, lalys], лтс. 
lelis «те.»; спроба виведення від звуко
наслідувального вигуку псл. lele, за 
характером крику птаха (Bern. І 700; 
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 254; Bezla} 
ESSJ ІІ 141), залишає без пояснення 
назви метеликів і кажана; зведення до 
псл. *Шь «шкіра» (БЕР ІІІ 402; Gut
schmidt ZfSl24, 40-41) не пояснює назв 
метеликів і птахів; думка про похо
дження з тур. ІаШіk (Mikl. TEl ІІ 118) 
помилкова.- Бандрівський Досл. і мат. 
V 4; Фасмер ІІ 479; Slawski IV 139-141~ 
Brli~kner 294; Machek ESJC 326; Schus-. 
ter-Sewc 825-826; ЗССЯ 14, І 05-
106.- Див. ще леліяти. 

[леліка] «тітка» Ж;- запозичення з 
молдавської або румунської мови; молд. 
[лелйкз] (рум. [lelica]) «тітка (у звертанні 
до старшої віком жінки)» є зменш. фор
мою ВЇД Леле (lele) «ТС. », ЩО ПОХОДИТЬ Від 
болг. ЛеЛЯ «Тітка (сестра баТЬКа абО. 
матері; звертання до старшоївіком жін
ки)», спорідненого з укр. lлеля] «старша 
сестра».- Scheludko 137; Vrabie Ro
manoslavica 14, 159; Михаилз Rorпano-. 
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s1avica І, 59; СДЕЛМ 233; DLRM 453.
Див. ще лСля. 

[лелІт] (орн.) «сова; сич; сова ястру
бина, Surпia u1u1a L. », [лелет] «те.; 
сова сіра, Strix a1uco L. ВеНЗн»;- п. 
{lelet] «сова>> (з укр.);- похідне утво
рення від звуконаслідувального діє
слова [лелетіти (лелетати)] «виводити 
трелі, співати», оскільки крик цього 
nтаха- голосна трель (пор. л еліт леле
тшпь ВеНЗн); думка про запозичення 
з польської мови (Оньтшкевич Исслед. 
п. яз. 244) помилкова.- Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 254; Фасмер ІІ 479; Slawski 
IV 139-141; Bern. І 700.- Див. ще 
леле2 

леліти «виблискувати, блищати, від
бивати світло, проміння; тихо протіка
ти, струменіти }>, [леліяти] «виблиску
вати », [лен іти, линіти Ж] «тс. », [лелtів
кп] «біляста земля (неродюча)» ВеНЗн, 
{леланя] «те.» тж, Ж, лелітка «блис
куче кружальце для прикрас; [назва 
квітки]», [лилітка] «блискітка» Ж, [ле
лілий (лилілий)] «блискотливий» Ж;
р. [лелеять (лилеять)] «блискотіти, 
переливатися»;- результат видазміни 
форми леліяти «[колихати, хитати]» (но
ве значення виникло спершу, очевидно, 

у зв'язку з водою (пор. ч. ст. leleti «ро
бити хвилі, хвилювати»).- ЗССЯ 14, 
НЮ-102; Bern. І 699-700.- Див. ще 
•1еліяти.- Пор. лелЄлька. 

лелія «лілія», [лелuя] «те.» ВеЛ, 
1лелієваті, лелійніїJ Mak; - п. [1elija, 
Je]uja), СЛЦ. Je]'JJja, НЛ. 1e1uja, СХВ. ле
лиjа, слн. 1~lija, 1e1ja;- варіант назви 
лілея «Те.», що виник, очевидно, під 
впливом подібного за звучанням діє
слова леліяти «пестити, голубити» (пор. 

у вірші: <(Хвиля лелію леліє ... »).- Див. 
ще лілія. 

леліяти «пестити, Голубити, плека
ти; [колихати, хитати Ж]», [леліти] «nе
стити, голубити»;- р. лелеять «лелія
ти; [колихати]», бр. [лелець] «пестити; 
колихати», др. лел1Jяти «колихати, 
хитати», п. [Jelac] «пестити; колихати, 
бавити», ст. lelejac «колихати, хитати», 
ч. ст. 1eleti «робити хвилі, хвилювати», 
нл. lelawis se «перевалюватися з боку на 
бік, валятися; качатися; безсоромно по-
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лельо 

ВОДИТИСЯ», боЛГ. ЛЄЛеЯ «КОЛИХаЮ В КО
ЛИСUі, заколисую; лелію», м. лелее «хи
тає, колихає», схв. леліtjати, лелеjа
ти;- псл. 1e1ejati, 1eleti «колихати» 
від приспіву Jele при колиханні ди
тини;-споріднене з лит. 1eliйoti «зако
лисувати маленьку дитину приспівом 
(ciucioo-leliuo); пестити, леліяти», лтс. 
1еІобt «заколисувати (дитину)», дінд. 
lelayati, leHiyati, le1ayati «колише; хи
тається; тремтить», 1alati «пестить, жар
тує, бавиться», la1ayati «пестить, ле
ліє», 16\ati «рухається туди й сюди»; 
можливо, етимологічно пов'язане з лЮ
лі.- Фасмер ІІ 479; Преобр. І 446; 
Slawski IV 138-139; Briickner 294; 
Zagorski JP 35, 184-188; Machek ESJC 
326; БЕР ІІІ 355; Skok ІІ 287; Bern. І 
699-700; Rozwadowski Qu. gr. et. ІІ 
258-259; Zubaty LP 27, 68; 3ССЯ 14, 
100-102; Trautmann 156-157; Buga RR 
І 452.- Див. ще леле2.- Пор. лЮлі. 

fлелЮхи] «нутрощі» Ж;- запози
чення з польської мови; п. [lelochy] 
«баранячі нутрощі» пов'язане з jelito 
«кишка, нутрощі», [lelito) «Те.», спорід
неним з укр. [ялитй] «нутрощі»; -юх
виникло, очевидно, під впливом кендюх, 
[кtілюхи] «кишки».- Slawski І 557, IV 
141.- Див. ще ялитй. 

[леля] «старша сестра» Мо, !лЄля] 
«мати сім'ї, господиня дому»;- р. [лёля] 
«тітка, старша сестра», [лёлька] «те.», 
др. ЛеЛЯ «ТіТКа», ЛЄЛЬЯ «ТЇТКа, родичка», 
болг. леля «тітка (сестра батька або 
матері)», лелка «тітка; нянечка», ех в. 
лjелjа «тітка (сестра матері)», ІЬеІЬка 
«старша сестра», 1€~1а «старша жінка» 
(у мовленні дітей);- псл. lelja «старша 
сестра, тітка», пов'язане з дитячим ле
петом і паралельне формам J'alja, J'olja 
з частково подібною семантикою; зна
чення «старша сестра'> ( = «нянька») 
могло бути підтриманезближенням з фо
нетично подібним lelejati «колихати».
Преобр. І 446; Bruckпer 290; БЕР ІІІ 
356-357; ЗССЯ 14, 103-105; Bern. І 
700.- Пор. леліяТJJ, JІЯля, льоля. 

[лельо] «батько», !лелі, лелька, лЄльо 
Ж. лЄлька ЖJ «те.»;- солr. fлелйн] 
«дядько», [леляк] «тс. ));-результат вн
дозміни давнішого Іл еля (ле ля)] «мати 
сім'ї, господиня дому}).- Див. ще леля. 



лельом-п6лельом 

лмьом-nблельом «дуже повільно; [не
дбало Ж]», [л6лє-пол6лє] «повільно; не
дбало» Ж;- очевидно, запозичення 3 

польської мови; п. leluш polelum «Не 
посnішаючи, помалу, спроквола» скла

дається з lelum, спорідненого з укр. 
{леле] (вигук, що вживається як приспів 
у дитячій пісеньuі), та похідного від 
нього polelum (пор. укр. р. мало-помалу); 
спочатку означало, мабуть, часте повто
рення приспіву, який виконувався по
вільно і . протяжна (зокрема при коли
ханні дитини); пов'язувалося і безпо
середньо з псл. \e1ejati, п. ст. lelejac 
«колихати, хитати»; припускалося що 

Lе1ь і Ро1е1ь - імена давніх CJJoв' ян
ських божеств (у польських дЖерелах 
засвідчені з XV ст., в російських
з кінuя XVIII ст., пор. і схв. поет. 
Ljeljo «бог весни»); про помилкове 
сприйняття часто повторюваних при

співів lelum pole1um, leli po1eli і под. 
як власних імен див. Потебня РФВ 7, 
221; BпJckпer 394.- Преобр. І 445; 
Slawski IV 141-143.- Див. ще леле2 , 
по. 

[лем] «але; тільки, лише; от, же, Ж», 
(ЛЄМ Ж, ЛeJ.te] «ТС. »;- П. СЛЦ. [1em] 
«тільки, лише»;- результат видазміни 
форми [лен] «тільки, лише»; думки про 
запозичення з словацької мови (Bruck
пer 204; Дзендзелівський УЗЛП 34) 
або 3 польської (Іlанькевич Укр. говори 
Підкарп. Русі 405) необгрунтовані.
Німчук ІУМ Морфологія 484-485; 
Slawski IV 143.- Див. ще лено. 

[лембати] «базікати» МСБГ, [лем
бур] «базіка» МСБГ, [ле.!ftбурuстий] «ба
лакучий» МСБГ;- афективне утворен
ня, можливо, пов'язане з [лембас] «ло
буряка».- Пор. лбмбиш. 

лембик «чавун (посуд); [колба для 
перегонки, реторта Ж; перегінний куб]», 
[алембик] «перегінний куб»;- р. [алем
бикJ «шолом, ковпак перегінного при
строю; ручний або малий перегінний 
пристрій», бр. [алембик] «.nосудина для 
nерегонки, реторта, куб»;- очевидно, 

запозичення з польської мови; п. alem
bik «Перегінний куб; дистиляuійний апа
раТ», ст. alambik «Те.», як і ч. ст. 
alambik «реторта», alembik «тс. », болг. 

леместувати 

аламбіік «посудина для дистиляції, ди
стилятор», схв. lambik «котел для ди
стиляuії; пристрій для перегонки», че
рез посередництво французької та іспан
ської мов (фр. a1ambic «перегінний 
куб», ісп. alambique «те.; дистилятор») 
зводиться до ар. al-anblk «кубок; nосу
дина для перегонки», яке nоходить від 
гр. a~t~tG «вид кубка; шолом, ковпак 
перегінного куба», пов'язаного з а~~ТJ 
«край щита, що виступає; опуклість, 
ВИПУКЛіСТЬ», ap,~ffi'V «Виступ, Підвищен
НЯ», етимологічно неясних, можливо, 
споріднених з лат. umbo «Опуклість, 
випуклість; виступ у середині щита»; 
припускається також посередництво іта
лійської мови (іт. 1ambicco, limbicco 
«змійовик, реторта»).- Пі 123; Фас
мер І 70, ІІ 480; Kopalinski 47; Machek 
ESJC 35; Skok ІІ 265; Dauzat 22; B1och 
19; Frisk І 89, 90; Lokotsch 7-8.- Пор. 
амвон. 

лемент, [лемін] «лемент Пі; плач Ж; 
белькотання Ж», [лЯмент] «леменп Г, 
Пі, лементлИвий, лементіти, лемеюпу
всіти «галасувати; [скаржитися, нарі
кати Ж]», [лементувсітися] «клопота
тися, метушитися», [лиментйтиJ «кри
чати» Мо, [ляментувсіти] «лементува
ти»;- р. [лемент] «турбота, клоnіТ», 
бр. лЯмант «крик, голосіння», п. la
ment «лемент, лементування», ч. 1ament 
«крик, голосіння, плач; нарікання, рем
ствування, тужіння», слц. [1amenty]' 
«Тс. »;- через посередництво польської 
мови заnозичене з латинської; лат Іа· 
mentum «ридання, плач» є похідним від 
lamentari «нарікати, бідкатися», пов'я
заного з дієсловом latrare «гавкати; 
репетувати, горлати», спорідненим з лит. 
lбti «гавкати; лаяти; робити наклеп», 
лтс. 1at «тс. », псл. lajati (lati) «гавкати, 
лаяти», укр. лаяти.- Коломієuь Мо
вози. 1975/6, 84; Акуленко 135; Rich
hardt 74: ОньJшкевич Исслед. n яз. 
244; Фасмер ІІ 480; Slawski IV 37-38; 
Briickner 290; Holob-Lyer 280; Wa1-
de-Hofm. І 754-755.- Див. ще щі
яти. 

[леместувати] «докучати» Ж;- ре
зультат видазміни [молестувсіти] «до
кучати пр осьбами » Ж, очевидно, зfіли
женого з лементувати «галасувати, 

219 



лемзати 

[скаржитися, нарікати]».- Див. ще мо
лестувати. 

[лемзати] «повільно їсти Г; ходити 
дуже повільно, кволо Ва, Сизько», 
[лемати] «ходити дуже повільно, кволо» 
Ва, [лемзіти] «повільно йти, бродити, 
плентатися » Ж, [лuмзати] «повільно 
ЇСТИ», {лемза] «бродяга» Ж;- р. лемзd 
«розтелепа, роззява», {лемзuла, лемзЯ, 
лемзЯй] «зівака, роззява», [лЯмза] «те.; 
повільна в роботі, немоторна людина», 
[лЯматьl «забарно їсти, нехотя сьорба
<rи; неохоче щось робити; повільно ру
хатися», [лЯмить] «неохоче працювати, 
тягти, зволікати», [лЯмзить] «те.», п. 
[ la mza] «розтелепа, маму ла, тюхтій»;
неясне; пов'язання п. [lamza] з нвн. 
Lappsack, букв. «мішок з ганчір'ям» 
(SW І І 682) необгрунтоване. 

[леміз] (бот.) «чистотіл звичайний, 
Chelidonium majus L. » ВеНЗн, Маk;
неясне; можливо, результат видазміни 
назви [зимозелень (зелем6зелень, зеле
ми:х:леня)J і под. «те.».- Пор. зеле-
мозень. 

лемич- див. лелеч. 
леміш;- р. лемеш, ле.мех, бр. ля

.меш, [Jіемеш], др. лемешь «соха, плуг», 
п. lemiesz «леміш», ст. 1emi~sz, lemi~z. 
ч. слц. lemes, вл. Lemisow (топонім), 
болг. лемеж,м. лемеш, схв. ІЬемеш,ле.меш, 
лемjеш, ЛРМЄЖ, слн. lemez «ТС.», стсл. <\€

мешt. «соха, плуг»:- псл. lemesь/le
mezь «Вістря рала чи плуга; соха, 
плуг», пов'язане чергуванням голосних 
з lomiti «ламати» як назва знаряддя, 
що ламає землю;- споріднене з лит. 
lё mezis «зуб розсохи, на який надіває
ться леміш», лтс. lemesis «леміш»; та
кий самий розвиток значення в дінд. 
phala «леміш» < *(s)phel- «розщепля
ти, ламати», дінд. phalati «тріскає»; 
зіставлення з лат. vomis «леміш» (Ma
chek ESJC 326) необгрунтоване.- Дзен
дзелівський НЗ УжДУ 37, 42; Фас
мер ІІ 480; Slawski lV 146---148; Briick
ner 294-295; БЕР ІІІ 358; Младенов 
272; Bezlaj ESSJ ІІ 133; Варбот Зти
мология 1965, 120; Bern. І 700-701; 
Mikl. EW 164; Rudnicki Prasl. ІІ 13-
14; 3ССЯ 14, 108-110; Miihl.-Endz. ІІ 
449, 470-471; 3ндзелин СБЗ 196; Fraen
kel 354.- Див. ще ламати. 
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лемнути 

лемішка «страва з густо запареного 
борошна», [лемеха] «лемішка; флегма
тик», [лемешик] «земля з глинистим 
грунтом» Ж. лемехуватий «неповорот
кий, млявий, флегматичний», [леміща
ний] (з лемішки), розлемішений «груз
лий, розмоклий»;- р. [лемешка] «ле
мішка», бр. лямешка, [лемеха], п. [le
mieszka, Jemi~szka, lemiszka, lemiecha, 
lemi~cha] «те.» (з бр. і укр.);- неясне; 
пов'язується з леміш «рало» (Briickner 
294; KZ 48, 201) через схожість грудо
чок тіста і зораної землі (спочатку ле
мішкою могла називатися земля, зорана 

за допомогою лемеша); припускався 
зв'язок з ламати (Фасмер ІІ 481); 
висувалась гіпотеза про запозичення з 
фінно-угорських мов (пор. фін. liemi 
«бульйон, суп», вепське l'emuz, уг. le 
«соус, підлива, юшка, сік», мане. Iaxm 
«суп, юшка», мар. lem «те.» (Kalima 
152; Uotila FUF 26, 163 і далі), хоча в 
такому випадку чекалося б *lem-, до 
того ж географічне поширення слова 

в слов'янських мовах незвичне для фін
но-угорських запозичень; форма leme
cha виводилася з *le «тільки, лише»+ 
mexa «мішати» (Machek LF 52, 110-
111 ); висувалася також гіпотеза про 
походження з нвн. *Leimmus «густий 
відвар (вівса тощо)» (Karlowicz 340; 
Matzenauer LF 9, 200), хоча німецьке 
слово не засвідчене.- Фасмер ІІ 480-
481; Slawski IV 148-149; Briickner 
294.- Див. ще леміш. 

лемі я - див. лЯ ма. 
лемко «пред став ви к етнографічної 

групи українців у Карпатах», [лемак, 
лемчак ВеЛ] «тс. », [лемdчка] «лемка», 
[лемкИня, лемчанка] «ТС. » Ж, [лемків
щина] «місцевість, заселена лемками», 
лемківський;- р. лемки, п. lеmkо;
похідне утворення від поширеного у 
лемків слова [лем] «тільки, лише».
ВеЛ 1; Фасмер ІІ 481; Slawski IV 143.
Див. ще лем.- Пор. лишак. 

[лемнути] «віддалитися, відступити; 
поцупити, потягти»;- неясне; можли

во, пов'язане з [лемати, лемзати] «ХО· 
дити дуже повільно, кволо», [лehtзimиl 
«повільно йти, бродити, плентатися», 
пор. аналогічне семантичне зрушення в 
р. [лЯмзить] «тягти, зволікати» і та-



лен 

кож «красти, тягати», (слЯмзитьJ «по-
1'ЯГТИ, украсти»; пов'язувалося також 
{мало переконливо) разом з ч. lem «об
лямівка, кайма. обшивка», li mec «ко
мір» з lem-, lom- «ламати» (Zubaty St. 
а cl. І 2, 103).- Пор. лемзати. 

лен (іст.) «спадкове земельне володін
ня в епоху феодалізму, яке надавалося 
васалу за умови несення ним військової 
>елужби та виконання інших повинно
стей», [лено] «TG. >> Ж. ленник. [ле
н6вник] «ленник» ж, ленний, [леннu
чий] «ленний>> Ж. [підлено] «підлен » 
Нед, [підлен6вник] «підленник>> Нед;
р. лен, [лена], бр. лен, п. lenno, ч. слц. 
>СЛН. leno, БЛ. НЛ. lепо, СХВ. лено;- через 
посередвиптво російської, а також поль
~ької і чеської мов запозичено з ні
мецької; нвн. Leh(e)n «лен» (еви. le
hen «те.») пов'язане з нвн. leihen «по
зичати; віддавати в найми, в тимчасове 

користування» (двн. \Yhan, свн. lїhen 
«ТС. »), спорідненим з гот. leiwan «те.>>, 
гр. Лєілrо «залишаю, покидаю», лат. 
liпquo «залишаю, віддаю; покидаю», 
дірл. lёicim (з *linqїmi) «залишаю», 
вірм. lk'anem «залишаю, покидаю», 
лит. Bkti «залишатися, лишатися>>, стсл. 
~тnхtкц «рештки; залишок».- СІС 389; 
Richhaгdt 73; Фасмер ІІ 481; Slawski IV 
155-156; Briickner 295; Kopalinski 566; 
Мachek ~SJC 326; Holub-Lyer 285; 
Schuster-Sewc 815; БЕР ІІІ 360; Bern. І 
701; Кluge-Mitzka 431, 434; Frisk ІІ 
99-100; Walde-Hofm. І 808--809.
Пор. лан. 

[ленджитися] (коло чогось) «труди
тися, займатися (чимось)» Ж;- неясне. 

Леніна (жіноче ім'я);- р. Ленuна;
утворене від прізвища-псевдоніма 
В. І. Леніна (Ульянова).- Спр. личн. 
имен 505.- Пор. Нінель. 

левіти, линіти - див. леліти. 
[ленішбк] «скатерка» Ж;- очевид

но, нерегулярне утворення від [лен] 
«льон» Ж, [леннИй] «льняний» (пор. 
ленні скатерті).- Див. ще льон. 

[ленія] «межа між городами або ді
лянками лісу; вулиця в селі ЛЧерк; 
вузька межова дорога між полями Мо», 
[лЄнія] «мисливська стежка (в лісі)» Ж, 
{ленійка] <<вузька доріжка між полями» 
Л;- запозичення з польської мови; п. 

ленч а 

[lenija] «Л1Нtя; просіка (в лісі); межа», 
як і схв. [лениjа] «вузька дорога між 
полями», є діалектним варіантом слова 
linia «лінія, бойова лінія; кордон; мис
ливська стежка, просіка (в лісі); ліній
ка», якому відповідає укр. лінія (див.). 

[лено] «тільки, лише», [лен] «те.»;
п. каш. [leno] «Те.; (спол.) але», ч. [l'enl 
«тільки», слц. len «тільки, лише»;
псл. le no, сполучення двох синоніміч
них часток із значенням «тільки, ли
ше>>; пор. тільки-но, р. лишь только; 
думка про запозичення з польської мо
ви (Richhardt 73) необгрунтована.
Slаwskі IV 156; Machek ESJC 323; 3ССЯ 
14, 207.- Див. ще ле, но1.- Пор. лем. 

лt~нта «стрічка», (лентавий] «рва
ний», [лЄнтавий] «такий, що легко 
рветься; порваний, перетворений в лах
міття» Ж;- р. болг. м. лента «Стрічка», 
п. [lenta] «стрічка (як урядова відзна
ка)», ч. lenta «стрічка», схв. лента 
«стрічка до ордена (що носиться через 
плече)», слн. lenta «те.»;- через посе
редництво російської мови запозичене, 
очевидно, з німецької; нвн. [Liпte] 
«стрічка, стьожка» ( < двн. linta «те.>>) 
виникло з лат. lintea (прикм. жін. р.), 
linteus (ЧОЛ. р.) «ЛЬНЯНИЙ, ПОЛОТНЯНИЙ>>, 
похідного від \Ynum «льон», з яким 
пов'язані гр. Лivov «те.», гот. lein «по
лотно>>, лит. linai (мн.) «льон», лтс. lini, 
прус. Jinno «те.», псл. lьn-ь, укр. льон; 
виводиться також від гр. ЛЄv1:юv «смуга 
льняної тканини, рушник», яке похо
дить з того самого латинського джерела 

(Фасмер ГСЗ ІІ 113; ЖСт 17/2, 142-
143; Преобр. І 446-447; БЕР ІІІ 361; 
Младенов 272-273; Skok ІІ 288; Bern. І 
701; Mikl. EW 165).- Фасмер ІІ 482; 
Мatzenauer 239; Mikkol? Beriihr. І 
135.- Див. ще льон. 

[ленча] (бот.) «сочевиця, Lens culi
naris Medic. (Lens esculeпta Moench.) » 
Ж. [лемша Ж. ленчиця Ж, лuнча НЗ 
У жДУ 26/2] «ТС. »;-запозичення з 
угорської мови; уг. lencse «сочевиuя » 
походить, очевидно, від слн. leca ( < *l~
ca), ЩО ВИНИКЛО З ПСЛ. *l~tja «ТС. » (пор. 
др. ляча, болг. леща, м. леr.а, схв. лetza, 
стсл. <\.1\ШТі\), по~'язаного з лат. lens 
(lentis), двн. linsi, нвн. Linse «те.»; 
скоріше всього ці слова походять з 
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якогось спільного невідомого джерела, 
хоча припускалася і їх первісна спорід
неність (Schrader Reallexicon 13); виве
дення укр. [лен:ча] з рум. linte «тс. » 
(Vincenz 13) безпідставне.- Бевзенко 
НЗ УжДУ 26/2, 169; Лизанец 608; Ma
chek Jm. rost1. 127; Фасмер ІІ 553-
554; БЕР ІІІ 382-383; Младенов 274; 
Bern. І 708; Mik1. EW 165; MNTESz Il 
750; Barczi 189; Юuge-Mitzka 442; 
Wa\(ie-Hofm. І 783.- Пор. лИнта. 

[лень] . «ледар» Ж. [ленка] «лінива 
жінка» Ж, [лінь] «ледар» Ж;- запози
чення з польської мови; п. len «ледар», 
як і ч. ст. len, вл. !елі, схв. [1enjJ «тс. », 
пов'язане з прикметником 1eniwy, спо
рідненим з укр. лінИвий.- Richhardt 
73; Slawski IV 159.- Див. ще лінь. 

[леньдзом 1 (у виразі [л. ходИти] <<без 
діла бродити, тинятися») Ж;- резуль
тат rіперистичної видазміни звукової 
форми [лЮзо.м] «ТС. », в якій лю було не
правильно осмислене як український 
фонетичний відповідник п. 1~.- Див. 
ще люз.- Пор. лезний. 

Леон, Леонт, {Левон Ж];- р. Леон, 
Леонт, бр. Лявон, др. Леон'Ь, Левон'Ь, 
n. слu. Leon, ч. Leo, Leon, слц. Leo, 
Le6n, болг. Jlebн, стсл. 1\нщь.тn.;- через 
церковнослов'янське посередництво за
позичено у давньоруську мову з грець

кої; гр. ЛЄюv походить від іменника 
ЛЄюv «лев».- Сл. вл. імен 215; Петров
ский 141; Спр. личн. имен 428; Knap
pova 118; Илчев ЗО 1.- Див. ще лев1.
Пор Лев, Леонтій. 

Леонід (чоловіче ім'я), [ЛеонИд, Ле
вонйд], Леоніда (жіноче ім'я);- р. болг. 
ЛеонИд. бр . .Леанід, n. Leonid, Leonidas, 
Leonides, ч. слц. Leoпid, схв . .Леднид, 
слн. Leonid, стсл. і1Е\:ІНИЛ n., uсл. іlЕG\:1-
нид n;- запозичення з грецької мови; 
гр Лєюvіба:G «Леонід», букв. «подіб
ний до лева», складається з основ імен
ників ЛЄюv «лев» та lбЄа: «зовнішній ви
гляд».- Сл. вл. імен .215; Петровский 
140; Спр. личн. имен 429; Knappova 
118; Кореспу 91; Илчев 301.- Див. ще 

• • 1 
вид. ІДея, лев . 

Леонтій, [Леонтий Ж, Левонтій Пі, 
.Левон:тий Ж];- р. Леонтий, бр. Ля
в6нцій, др. Леон:тий, Левонтий, слц. 
Leontin, болг. Леонти, стсл. ЛЕ\:ІН(Ь.)-
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тий;- через церковнослов'янське посе
редництво заnозичене в давньоруську мо

ву з грецької; гр. Лвo\'"t"LOG походить від 
прикметпика Лє6v-свtаG «лев' Ячи й, леви
ний», утвореного від іменника ЛЄюv 
«лев», з яким пов'язане також укр. 
лев.- Сл. вл. імен 215; Петровский 141; 
Спр. личн. имен 429; Knappova 118; 
Илчев 301; Frisk ІІ 113.- Див. ще 
лев1.- Пор. Леон. 

леопард;- р. болг. м. леопард, ~Р· 
леапrірд, п. ч. слц. вл. leopard, схв. лео
пард, слн. leopard, стсл. Л€\:ІІІL'рд n.;- за
позичення з західноєвропейських мов; 

нім. Leopard, фр. leopard походять від 
лат. leopardus, яке, в свою чергу, від
творює гр. Лє6ларбо~ «тс. », складене з 
основ іменників ЛЄюv «лев» та лсірбоG 
«барс, пантера».- Huttl-Worth 14; 
Slawski IV 160; Briickner 295; Holub
Lyer 285; БЕР ІІІ 361; Вуjаклиjа 511; 
Юuge-Mitzka 435; Dauzat 433; Wa!de
Hofm. І 785, Il 252; Frisk ІІ 104.- Див. 
ще лев1 , nардус. 

Леоnольд;- р. Леопольд, бр. Леа
п6льд, п. ч. слц. Leopold, б('Ілг. Лео
п6лд, слн. Leopold;- через посередни
цтво польської та французької мов (фр. 
Leopo1d) запозичене з німецької; двн. 
Leutpa1d, Liutbalt (букв. «сміливий на 
людях») є складним словом, утвореним 
з іменника liuti «люди» (liut «Народ»), 
спорідненого з гр. ЄЛє{J{tєроr,; «вільний 
(громадянин)», лит. liaudis «народ», 
псл. ljuda ( <* leud-), укр. люд, та 
прикметниоса bald «сміливий, відважний, 
швидкий», спорідненого з днн. ba1d 
«ТС. », данг л. bea!d «мужній, сміливий», 
дісл · bal!r «страшний, небезпечний», 
гот. Ьа1реі «сміливість».- Сл. вл. імен 
215; Спр. юІчн. имен 429; Knappova 
118-119; Илчев 301; Dauzat Dict. des 
noms 382; Юеіn 880; Юuge-Mitzka 45, 
483.- Див. ще люд. 

леп «липкий бруд; !земляний віск; 
клей ЖJ», [лепавча] «брудна дитина» 
Пр. ХІ діал. н., [лип' Яр] «робітник, 
що вибирає земляний"віск із глини» Ж, 
[ліп] «клей» Ж, [леповатиця] «глинистий 
клейкий грунт» Ж. ВеЛ;- п. q_ lep 
«клей, липучка для лову комах, пта

хів», слц. 1ер «клей», вл. !ер, нл. lip, 
Пер} «тс. », схв. леп «клей; все, що кле-
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їть; [розчин вапна, звичайно змішаний 
з глиною, яким мажуть]», слн. lep 
«клей», р.-цсл. ЛfІlь «клей; пластир; 

все, що клеїть»;-- псл. Іерь, *lьр'Ь 
«клей; все, що липне», іменники від 
дієслова *Іьреtі «прилипати, липнути»; 
в українській мові з нерегулярною во
калізацією псл. ь у відкритому складі 
(лепу, лепом і т. д.), як у [лену! (льону) 

.. з псл. lьnu, лоба з псл. ІьЬа; пор. зако
номірне ч. ст. !ер - Іри ( < *lьрь) при 
!ер - !ера ( < lерь); варіант псл. Іьрь 
відбивається і в р.-цсл. лш-ь; збереження 
е в відкритому складі могло бути під
тримане в даному разі впливом польсь
кої мови, в якій е походить з псл. е; зву
кова форма [ліп] може бути зведена як 
)J!J псл. Іерь (якщо і зберігається і в від
критому складі), так і до псл. Іьр'Ь (як лід 
з lьdь), якщо у відкритому складі з'явля
ється е.- Дзендзелівський St. sl. 10/1-
2, 39; 3ССЯ 14, 224-225; Trautmann 
161-162.-Див. ще лИпнути, ліпИти. 

[лепейлЯ] (виг.) «гайда» ЛЧерк;
неясне; можливо, є результатом видо

зміни вигуку гоплЯ (при спонуканні до 
стрибка). 

[лепесиути] «кинутися навтіки, дре
менути»,. [лепетуха] (у виразі [дати ле
петухи] «утекти, дременути»);- р. уле
пётьtвать «тікати»;- афективне утво
рення звуконаслідувального походжен
ня, що передає звуки від швидкого бі
гу;- псл. lepet- (для передачі різких 
звуків); пор. п. [!epietac siff] «стукатися, 
ударяти, хлопати», ч. lepetati «пур ха
ти», м. лепети ее «тріпотіти, лопотіти», 
СХВ. лепетати «ТС. », СЛН. Jepetati «пур
ХаТИ»; іє. *lep- звуконаслідувального 
походження.- Фасмер ІІ 484; Slawski 
IV 203-204; Briickner 296; Machek ESJC 
326-327; Bern. І 702; Fraenke! LP Il 
106; Pokorny 677-678.- Пор. лепета
ти, лопотати, лЯпати. 

лепетати, [лепет іти] «лепетати», ле
пет, [лепетайло] «балакун, базіка», [ле
петень, лепетун] «те.», [лепетuця! «ба
лакуха, базіка», лепетуха «те.; [буркот
лива жінка; горілка]», [лепетя] «бала
кун, балакуха, базіка», [лепіт] «лепет; 
плач» Ж. [лепотій] «балакун, базіка» 
Ж, [лепотЯч! «те.» Ж. лепетлИвий «го
віркий»;- р. лепетать «лепетати», бр. 

лепеха 

лепятаць, п. [lepietac] «Те.», ч. lepetati 
«шелестіти», болг. лепетЯ «лепечу», 
м. лепети ее «лопоче», схв. лепетати 
«лопотати, тріпотіти», слн. lepetati «JЮ
потіти, белькотати»;- псл. lepetati, *le
petJQ «лепетати)>, інтенсив до *lepati 
«те.», пов'язаного з lopati «хлопати; 
лопати»;- споріднене з дінд. lapati «ба
зікає, шепоче, говорить», гр. Лa:n:i~ro. 
«Хвастаюся, чванюся», кімр. llef (<*!ер
то-) «голос», ал б. lapPrdhi «Непристойна 
мова>); і є. *!ер-.- Фасмер І І 483-484; 
Преобр. І 447-448; Sla,Nski V 203-
204; Briickner 296; БЕР ІІІ 363; Младе
нов 273; Bezlaj ESSJ Il 134; Bern. І 
702; 3ССЯ 14, 125-127; Mayrhofer ІІІ 
88-89; Frisk ІІ 85; Pokorпy 677.
Пор. лепеснути, лопотати, ,11Япати. 

лепеха1 (бот.) «аїр, Acoгus са lanшs 
L.; [комиш лісовий, Scirpus silvaticus L.; 
лепешняк водяний, Glyceria aquatica 
Wahlb. (GI. spectabilis М. et К.) ВеНЗн]», 
[лепех] «те.» СУМ, Ж, [лепеш] <'лепеш
няк водяний» ВеНЗн, лепеuиіння «стеб
ла лепехи», лепешндк «лепешняк», ле
пешнЯк «G!yceria R. Br.; лепеха, Acorus 
calamus», [лепіх] «лепешняк водяний» 
Ж, [лепішник] «осока, Carex L.», [липіхl 
«очерет звичайний, Phragmites commu
nis (L.) Trin. МСБГ>>, лепехувсипий «схо
жий на лепеху; широколистий (?) )} СУМ. 
Г;- р. Ілепuха] «аїр», [лепёитик] «те.; 
півники болотні, Iris pseudacorus L. », 
бр. [лепеха] «аїр>\ п. [lepiech] «лепе
ха»;- пов'язане з [лепух] «лопух», ло
пух, [лапа] «великий і широкий лист 
рослини>), [лапушйна] «листя на кача
нах кукурудзи», [лапуховdтий] «листа
тий»; назва зумовлена великим розмі
ром листя лепехи та ін.; пор. слн. lepen 
«великий лист (рослини))).- 3ССЯ 14, 
117-119.-Див. ще шіпик, лопух. 

[лепеха2 ] «де кіль ка пробок, прив' я
заних до верхів невода» Мо, [лепешu
тися] «Колихатися на хвилях» Мо;- ре
зультат перенесення назви рослини лепе

хи (аїру), в'язки якої, що добре дер
жаться на пов~рхні воли, очевидно, 
використовували для підтримування 
кінців невода.- Див. ще лепех<Р. 

[леnеха3 ] «сорочка з грубого полот
на» Мо;- р. [лепешок] «клапоть, шма
точок»;- очевидно, як і лепеха1 «аїр», 
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генетично пов'язане з [лапикJ «латка», 
[лапатdче] (зб.) «клапті», ех в. [лап] 
«кусок сукна».- Див. ще лапик, ле
пех;:J.l. 

[лепехуватий] «марудний; м'який і 
безхарактерний», [лепеховатuй] «мля· 
вий; кволий» Пі, [лапtjх] «нерозторопна 
.л юдина» МСБ Г, [лапу ховати й] «мовчаз
ний, млявий» МСБГ, [дурень лопуша· 
.ний];- р, [лепух] «неповоротка люди· 
на», лощjх «простувата, некмітлива 
людина»;-очевидно, як і лепеха, ло
щjх, залишки утворень, пов' язаних з 
псл. lар-ь (!ара) «латка, ганчірка»; пор. 
[лапоть] «клапоть, ганчірка».- Див. ще 
.лапик.- Пор. лепеха1 , лопух. 

ІлепіжJ «ломаки з обдертою корою» 
ВеЗн, Ж;- у якийсь спосіб пов'язане 
з Ілупіж] «ТС. »; разом з тим зіставляє· 
чься з гр. ЛЄло<;; «шкірка, кора, луска», 
а яким пов'язується також р. лепесток 
(укр. [лепістка]).- Bern. І 701.- Див. 
ще лепkтка. лупИти. 

(лепістка] «пелюстка»;- р. лепе-
сток «те.; [клапоть, клаптик, клапоть 
тканини, шкіри]», [лепестJ «лист ро
·слини», п. ст. !epiasnik (бот.) «Креме
' на, Petasites Gaertn. »;- результат роз
, ширення псл. *lep-es-, можливо, первіс
ної s-основи (пор. гр. то ЛЄ:л:щ; «шкірка, 
кора, луска»);- зіставляється з лит. 
lepeta «лапа», лта. jepa «мочка вуха», 
1epata «клапоть», jёpata «відірваний 
•шматок шкіри з обвислим на ньому 
м'ясом», jepsna «клапоть», двн. laffa 
«долоня»; іє. *)ер- «обдирати, знімати 
шкіру»: інший ступінь вокалізму в укр. 
·{лапоть] (псл. lap-).- Фасмер ІІ 483; 
Slawski IV 166; Bern. І 701-702; ЗССЯ 
14, 123; Mйhi.-Endz. ll 537, 540; Po
korny 678.- Пор. лапик, лапоть1 • 

лепра «проказа», лепрозорій «ліку
вальний заклад ._...,. колонія для хворих 
на лепру»;- р. бр. болг. м. лепра, п. ч. 
слц. вл. lepra, схв. лепра, ели. Іерrа;
вапозичення з західноєвропейських мов; 
нім. Lepra, фр. lepre, англ. lepra похо
дять від лат. 1epra, яке відтворює гр. 
ЛЄлра. «проказа», пов' язане з Лє:тtр6~; 
«покритий шкірочкою; шолудивий, про
кажений», Лє:rtl\; «ШКірочка», ЛЄ:л:о\; «Те., 
"оболонка», ЛЄ:тtю «знімаю оболонку, об-
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дираю», спорідненими з лтс. \epata 
«клапоть», jepsna «те.», лит. 16pas «лат
ка, клапоть; клапоть землі», псл. 
*lар-ьtь, укр. [лапоть] «клапоть, ган
чірка» Ж.- СІС 390; Slawski IV 167-
168; Holub-Lyer 285; БЕР ІІІ 365; 
Вуjаклиjа 511; Dauzat 433; К!еіn 880; 
Frisk Il 105-107; Юеіn 880.- Див . 
ще лапик, лапоть. лепістка. - Пор. 
лепта. 

лепсувати- див. лИпса. 
лепський «хороший, гарний; [ро

зумний Исслед. п. яз.)»;- запозичення 
з польської мови; п. llebski] «розумний; 
чималий; хвацький; гарний, лепський», 
lepski «те.» є похідним від leb «голова», 
якому відповідає укр. лоб; значення 
«гарний» розвинулося в польській мові 
внаслідок зближення з lepszy «кращий, 
ліnший». - Критенко Мовозн. 196911, 
61; Оньrшкевич Исслед. п. яз. 244; Rich· 
hardt 73; Slawski V 94; Brйckner 309.
Див. ще лоб. 

лепта «дрібна мідна монета у ста
родавній Грепії; пожертвування або ми· 
лостиня; вклад у яку-небудь суспільну 
справу»;- р. бр. лепта «те.», др. лепта 
«Грецька дрібна МОНеТа», Лепьта, П. 
Jepton «ТС.>>, болг. лепта «ПОЖертвуваН· 
ня», схв. Iepta «Грецька дрібна монета», 
стсл. л€n(-ь)тLІ <<ТС.»;- через церковно

слов'янську мову запозичено в давньо
руську з грецької; гр. Лє:rtт6v (мн. 
Лє:л:та) «дрібна мідна монета» утворене 
від Лєпт6~ «ТОНІШЙ, дрібний», пов' я
заного з дієсловом ЛЄ:тtю «знімаю обо
лонку, обдираю».- СІС 390; Фасмер ІІ 
484; Преобр. І 448; Горяев 185; Kopa
linski 567; БЕР ІІІ 365; Bern. І 702; 
Mikl. EW 165; Meillet Etudes 187; Frisk 
11 105-107.- Див. ще лепра.-Оор. 
лапик, лапоть, лепістка. 

лептавиця - див. лИпнути. 

[лепух] (бот.) «лопух справжюи, 
Arctium !арра L.», (Аепушкu] «первоцвіт, 
Primula L. » ВеНЗн;- схв. [лепух] «оман, 
lпula L»;- фонетичний варіант назви 
лощjх, пов'язаний ,з [лепістка] «nелюст
ка», р. [лепест] «лист рослини; кла
поть, шматочок»; псл. !ер-/Іор-/Іар
«великий лист; клапоть».- 3ССЯ 14, 
131-133.- Пор. лапик, лапоть. 



лес 

лес «грунтоутворююча гірська осадоч
на порода», лесувати;- р. лёсс, бр. лёс, 
n. Iess, ч. СЛЦ. !es, болг. лос, схв. лес;
запозичення з німецької мови; нвн. 
L6~ «дилювіальне напластування мер
гельної глини» (як геологічний термін 
був запропонований у 1823 р.) пов'я
зане з [16sch] «пухкий (про землю), 
сипкий», нвн. los «вільний, не зв'яза
ний» (двн. еви. los «вільний; жвавий»).
СІС 390; Slawski IV 172; Kopalinski 569; 
Holub-Lyer 285; Юuge-Mitzka 446.
Див. ще лезний. 

лескіт, лескотати, лескотіти- див. 
лоскіт. 

[леста] «вид шестірні у млині на 
Дніпрі));- неясне; зіставляється з ле
щата, р. [лещедь] «палка з розщіпом на 
кінці», слн. razleskati «розщепити» 
(Куркина 3тимология 1974, 47-51); 
можливо, походить від нвн. Leiste 
<<nланка, брусок», до якого може бути 
зведене і більш давнє лещата (р. [ле
щедь], п. !eszczotka «розщеплене дерево 
для кастрування коней»); пор. ч. [!estaJ 
«дощечка з насічками для навішування 
ікон».- Пор. лещата, лИства. 

!лестатисяІ «повільно йти, плента
тися »;- неясне; можливо, афективне 
утворення, близьке до плентатися. 

[тSстний] «ласий, жадібний, по
жадливнй; принадний, смачний» Ж;
результат семантичної видазміни слова 
[лестний] «улесливий, лукавий», зу
мовленої впливом семантично і фонетич
но близьких лестИти «давати насолоду, 
бути ПрИЄМНИМ» і ласий «Жадібний, ПО· 
жадливИй; принадний, смачний». 

[лестЮха] «невеличка груша, солод
ка на смак, Pyrus communis L. » 
ВеНЗн;- не зовсім ясне; можливо, по
в'язане з [лестrшйІ «принадний, смач
ний, ласий»; .•vюже бути зіставлене та
кож з [леснйця (ліснйця)І «лісова 
груша». 

[лесть] «лестощі;- хитрість, лукав
ство, обман Ж», [лестІ (у виразі (ле
етом заходити] «обманювати за допо
могою хитрощів») Ж. Ілестецьl «під
лесник; хитрун, обманщик Ж», лестй
вець «Те.», [лесткаІ «лестощі; хитрість, 
лукавство, обман Ж», [лестникІ «хит
рун, обманщик» Ж, [лестово•tки] <<ХІП-
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лесть 

рість, лукавство, обман» ж. лестощі, 
лестун, [лестунство] <<улесливість, об
леслнвість» Ж. [леслuвий] «улесливий, 
облесливий», (леснийІ «те.», лестИвий, 
[лестнuйІ «улесливий, облесливий, об
манливий» Г, Ж, лестИти «нещиро 
вихваляти, говорити приємності; да
вати насолоду», лестИтися <<ластитися; 
лестощами намагатися привернути ува

гу або замаскувати свої наміри», [за
лесливийІ <<Підлесливий, лестивий», об
лесник, облесливий, облесний, (облес
тИти] «спокусити, підманити; пере
хитрити Ж», облещувати, перелесник, 
перел ёсниця, під л есник, підлесливий, 
підлесний, підлестuти(ся), підлещати, 
підлещувати(ся), (польстuтисяІ «спо
куситися» Нед, (прилеснийІ <<Обман
ливий, облудний>) Нед, прилестuтися, 
прилещатися, прил ещуватися, у л ес
ливий, улестИти, улещати, улещува
ти;- р. лесть «Лестощі», бр. лёсткі 
«ТС.», др. льсть (лесть) «обман, хит
рість; лестощі; зло, єресь, змова», п. 
ст. !esc «підступ; лицемірство, хитрість; 
зрада; наклеп», ч. lest «підступ, лукав
ство, хитрість», слu. lest' «хитрість», 
вл. Jesc «хитрість, лукавство», нл. !asc 
«те.», болг. лест «лестощі», Л?>ст «те.», 
схв. last <юбман, хитрощі, лукавство», 
слн. !est <<хитрі сть, підступність», стсл. 
1\hСТЬ. <<обман»;- псл. lьstь «хитрість, 
підступність», запозичене з прагерман
ської (або готської) мови; пгерм. *lis-ti
(гoт. lists «хитрість, підступи», двн. дісл. 
данг л. 1ist «те.») споріднене з лат. l їrа 
( < *leisa) <<грядка, борозна», лит. lyse1 

lysve <<грядка», стсл. лt,rd «Грядка, бо
розна)), укр. [ляхаJ <<грядка»; семантич
ний перехід <<борозна»-'>- «слід, колія»-'>
«учення ( = указання шляху)» має місuе 
тільки в германських мовах, пор. rот. 
laists <<слід, колія», двн. leist «те.» і 
гот. lais <<я знаю» («напав на слід»), 
laisjan «учити», дангл. lEЁran <<Те.»; 
допускається також давня спорідненість 
слов'янських і германських слів (Мла
денов 78; Кiparsky GLG 207; Stang 33); 
припущення про зв'язок з лизати, лит. 
laizyti, лтс. l<lizit «те.», liSI}is «облесник, 
лестун, підлабузник» (Muhl.- Endz. ІІ 
475) менш обгрунтоване.- Фасмер 11 
487; Slawski IV 176-177; Bri.ickner 296; 
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лесь 

Machek ~SJC 327; Holub-Lyer 285; 
Schuster-Sewc 817; БЕР ІІІ 372; Skok ІІ 
273; Bezlaj ESSJ ІІ 135; МарТЬІнов Сл.
герм. взаимод. 48-49; Bern. І 755; 
Mikl. Е W 178; Stender- Petersen 335; 
Meillet Etudes 109; Нirt PBrB 23, 334; 
Pedersen JF 5, 72; Torp 369; Юuge
Mitzka 443.- Див. ще ляха. 

[лесьlJ «але; тільки, лише; (як встав
ка в мовt) от, же, Ж» Ж;- результат 
поєднання частки ле «те.» і, очевидно, 
вказівного займенника ее (с. р. одн.), що 
зазнав редукції, як у [авось], ось.
Див. ще ле, ее.- Пор. аво, лем, ось. 

[лесь2 ] (2 ос. одн. теп. ч. від діє
слова бути);- очевидно, результат 
злиття з дієслівною формою єсь (есь) 
суфіксального -л- дієприкметника в кон
струкції перфекта типу ходилесь, дава
лесь і настушюго відокремлення цього 
злитого компонента.- Див. ще є. 

[лета] «плетуха, балакуха» Ме;
р. [летошuть] «балакати»;- неясне. 

летаргія, [лєтdр.r'ія] «летаргія» Ж, 
[летарг, летrірt ЖJ «те.», летаргіч
ний;- р. летаргtlя, бр. летаргія, п. le
targ, ч. letargie, слц. Jetargia, вл. Jetar
gija, болг. летаргия, м. летаргиjа, схв. 
летаргиjа, слн. !etargija;- через посе
редництво російської і польської мов 
запозичено з західноєвропейських; нім. 
Lethargie, фр. !ethargie походять від 
лат. lёthargia і, далі, гр. Лrp'ta:py1a: «те.», 
утвореного з Л-f)\t'J'] «забуття», похідного 
від дієслова Л-f)\tw, -єtv «бути захованим, 
бути невіДомим; забувати», спорідне
ного з лат. lateo, -ere «Ховатися, бути 
о;ахованим; бути невідомим», стсл. 1'161<1-
Tif «бути в засаді, підстерігати », та 
іменника сі.руіа: «бездіяльність, лінь; 
відпочинок», похідного від прикметпика 
apy6G ( < ci.-(F)єpy6G) «бездіяльний, лі
нивий», утвореного з заперечної частки 
сі.- (ci.v- перед голосним) «Не-, без-», та 
іменника (F)Єpyov «діло, робота, дія».
СІС 390; Фасмер ІІ 487; Горяев 447; 
Huttl-Worth 14; Slawski IV 179-180; 
Bruckner 296; Kopalinski 569; Holub
Lyer 286; БЕР ІІІ 373; Юuge-Mitzka 
437; Dauzat 434; Юеіп 881-882; Frisk І 
133, ІІ 80-82, 115.- Див. ще а-, 
енергія.- Пор. брrан\ 
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летіти, [летать] «літати» Л, лі
тати, лет, летучка, летЮха, летЮч
ка, [летЯчка] «літ, політ» Ж, літ, Ілі
тrівець] «метеор>>, [літавець] «чорт в об
разі милого, злий дух, що порушує сі
мейний спокій» Ж, [літавuця] «казкова 
жіноча істота, що спокушає чоловіків» 
Г, Ж, [літавиця] «вихор» ВеНЗн, [лі
тавка] «метелик Г, ВеНЗн; махове перо 
(у птахів) Ж», [літrійка] «метелик», 
[літайча] «малий метелик», літак, [лі
тач] «літун» Ж, [літачка] (ЗООЛ.)«МОр
СЬКИЙ півень, Dacty lopterus europaeus» 
Ж, літун, літунство, літучка, [льотJ 
«лет», льотка «отвір у доменній печі; 
[куля малого калібру, крупний дріб 
Ж]», льоток «отвір у вулику, через 
який літають бджоли», льотчик, лет
ІШи, летучий, летЮчий, [летЯчий] «Ле
тючий», льотний, льотом «дуже швид
ко, В ОДНУ МИТЬ», [вльот] «ВМИТЬ» М.е, 
вИліт, [вuлітка] «вічко, льоток» Ж. 
вильоти «Відкидні рукава старовинного 
одягу», [відлет] «відліт» Ж, відліт, 
злет, зліт, Ізалету ха] «зальотний птах», 
заліт, заліптий, зальотний, [налетать] 
«роздобути, з трудом щось добути; на
бігати» Кур, [нrілет] «наліт, приліт» Ж, 
наліт, наль от чик, [налетілий] «рапто
вий, випадковий» Ж, [налетний] «те.» 
Ж. нальотом, [навлетуJ «нальоту» Ж, 
навtlліт «наскрізь», [навtlліть] «те.» 
ВеБ, [наотльоті] «окремо, збоку» Ж, 
[наперел ет і] «на видному місці; на 
роздоріжжі» Ва, [напровльот] «на
скрізь, цілком» Па, недоліт, [облет} 
«обліт» Ж, обліт, переліт СУМ, Г, 
перельдт, перелітний, перель6тний, 
підліт Нед, підліток «пташеня, що 
тільки навчилось літати», підлетом, [по
лет] «політ» Нед, політ, [політущий] 
«Непосидющий» Нед, поль6тний, [при
лет] «приліт» Нед, приліт, прилітнuй, 
[пр олетJ «проліт» Нед, проліт, про
літні (орн.), проль6т, проль6т1ш, про
літний, проль6тний, · розліт, розлі
тайка, розльотистий, [улетучrітися] 
«звітрюватися, випаровуватися, зни
кати» Нед, [улеть] «переліт місцевості>) 
Нед;- р. лететь, летать, бр. ляцець, 
лятrіць, др. летьти, л1Jтати, п. Іе
сіес, latac, ч. letet, letat (lftat), слц. 
letiet', lietat', вл. Іесес, Іеtас, нл. leses, 



лет6вка 

полаб. lite «Летить», болг. летЯ, лЯ
там, м. лєта, схв. летети, летати, Gлн. 
leteti, letati, стGл. летt ти;- псл. leteti, 
Jёtati ( < *lekt-);- споріднене з лит. 
l~kti «летіти», lakstyti «літати, пурха
ТИ», lakta «сідало, жердина в курнику», 
лтс. lekt «плигати, скакати», l~kat «під
скакувати», гр. Лrp<.av «танцювати під 
звуки пісні», Лахті~w «топчу, б'ю; ки
даю; б'ю НОГОЮ», Ла; «ТОЙ, ЩО КИдає, 
б'є ногою», лат. locusta «Gарана», la
certa «ящірка», !acertus «м'яз плеча», 
свн. lecken «кидати; скакати», нвн. ст. 
locken. «брикати, плигати, скакати», 
норв. [!akka] «nлигати, скакати»: іє. 
*lek-llёk-/!;:Jk- «скакати».- Фасмер ІІ 
488; Преобр. І 448-449; Slawski ІУ 
98-100; Bruckner 292; Machek ESJC 
328; Holub-Lyer 286; Schuster-Sewc 809; 
БЕР ІІІ 375-377; Skok ІІ 290; Bezlaj 
ESSJ ІІ 136; 3ССЯ 14, 145-148; Вегn. І 
703-704; Fraenkel І 352-353; Muhi.
Endz. ІІ 458-459; Мартьшов Сл. и ие. ак
комод. 66-67; Uhlenbeck PBrB 30, 297; 
Meillet Etudes 180, 297; Liden PBrB 15, 
516-517; Osthoff PBrB 13, 412-413; 
Walde-Hofш. І 818; Pokorny 673. 

[летбвка] «сорт картоплі» Ж;- не
ясне; можливо, пов'язане з Литва. 

[летЯга] «нетяга», [летЯжнийІ 
(прикм. від [летЯга]);- результат ви
дозміни слова н.етfіга, зближеного з ле
тіти, літати в переносному значенні 
«весь час міняти місце, не мати приста
новища».- Див. ще нетЯга. 

[леть] «стрімка скала» ВеНЗн, 
[улеть l «тG. » тж;- очевидно, похідне 
утворення від дієслова летfти; щодо 
словотвору пор. [упаль] «збіжжя, що 
впало; зогнила солома» ВеНЗн.- Див. 
ще летіти. 

ІлешІ «але, тільки»;- результат кон
тамінації [ле (ле.м)І «Тільки» і лиш (ли
ше') «те.» (див.). 

[лешко] «серденько», [лешка] «TG.» 
Ж;- пов'язане з лИшко, лихИй (див.). 

лещата <~слюсарний прилад, яким за
тискують оброблюваний предмет; лубки, 
шини, за допомогою яких роблять по

в'язку, що забезпечує нерухомість по
шкодженої кістки кінцівки СУМ, Бі; 
розщеплена на кінці палиця; [кліщі; 
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вид приGтрою, що вживається у грі]», 
[лещатІ «тонка дощечка для стискуван
ня переламаних кінцівок; для гри в 
гаївки» Ж. [лещети, ле щітка, ле щук, 
лекші] «Те.» Ж, [лещаmu] «Каструвати» 
Ник, [лащати, легчатиІ (<те.» пк;
р. [лещ6ткаІ «палка з розщіпом на 
кінці або стягнені з одного кінця дві 
дерев'яні палички, що вживаються для 
стискання, защемлення», [лещ6дкаІ 
«Те.>>, [лещ6ткиІ (мн.) «палички, яки~п-І 
зв' язується мошонка при кастрації тва
рин», [л ещадь] «розщеплена паличка, 
жердинка», [лещедь] «жердина, розщеп
лена з одного кінця, для знімання пло
дів з дерев», бр. лящч6ткі (мн.) «палич
ки, лубки, що вживаються при кастрації 
тварин», п. !eszczoty (мн.), leszczota 
«дві дощечки для вішання сала на гори
щі; розщеплена дощечка для стискання 
переломів кісток», leszczotka «те.; (мн.) 
дерев' яні кліщі для кастрації коней; 
вид дитячої грИ>>, ч. [lesta] «дошка з на
січками, на якій вішають образи»;
реконструюється псл. [*lescetь І *les
cedь], яке пов'язується з *leskati «уда
ряти, розщепляти» (пор. р. [лещLіmь] 
«розщепляти (напр., камінь)>>, слн. raz
leskati «розтрощити»), яке могло б бути 
тим самим звуконаслідувальним утво
ренням, до якого зводиться й укр. лЯс
кати; зіставляється також (Bruckner 
296) зn. kleszcze «кліщі» (пор. бр. кляш
ч6ткі=ляшч6ткі «інструмент для ка
страціїтварин; [кліщі]», п. [okleszczyny] 
«дві дощечки для стискання (зламаних 
кінцівок та ін.)», [oklasckil «дві дощеч
ки або палки, у які вкладають зламані 
кінцівки)), хоча початкове k тут може 
бути результатом вторинного зближення 
з kleszcze); можливий зв'язок з нвн. 
Leiste «планка, рейка, брусок».- Тr,а
ченко УМШ 1959/2, 66; Фасмер ІІ 491; 
Slawski IV 174-176; 3ССЯ 14, 138-
141; Куркина 3тимология 1974, 47-51; 
Bern. І 702.- Пор. леста, лЯскати. 

[леяlJ «(частіше мн.) нашивки на ка
валерійських штанах; [передня частина 
халяви ЖІ»;- р. лея (мн. леи) «нашив
ки (як правило шкіряні) на кавалерій
ських штанах у місцях, що при їзді до
тикаються ДО сідла», бр. лея (МН. леі) 
стс.»;- запозичення з французької мо-

227 



лея 

ви; фр. Je «ПОJютнище; ширина тканини 
між двома пругами » походить від лат. 
latus ( < *stla-tos) «широкий», спорідне
ного з псл. *stьlati, укр. стелИти.
ССРЛЯ 6, 140; Dauzat 432; Walde
Hofm. І 772.- Див. ще стелИти. 

[лея2 ] «злива, заливний дощ», [ле
лЯ] «тс. », [лея] «nовінь» Л;- очевидно, 
запозичення з польської мови; п. !eja 
«злива, заливний дощ», як і р. [лея], 
ч. [leja, lija], слц. leja, нл. leja, leja, 

' слн. lija, походить від псл. leja «тс. », 
пов'язаного з *lejg «ллю», до якого зво
диться й укр. [лія] «ЗЛИВа».- Slawski IV 
120; ЗССЯ 14, 187-188.- Див. ще 
лИти. 

[лея 3 ] «безгосподарна жінка Ме; дів
чина, жінка, яка все робить дуже по
вільно Мо; ледащо МСБГ»;- очевидно, 
запозичення з польської мови; пор. п. 
[leja] «балакуха, базіка», пов'язане з 
Іас «лити».- Slawski IV 120. 

[лє1 ] «біля» Л;- очевидно, законо
мірний для деяких діалектів фонетичний 
варіант форми [ля] «тс. ».-Див. ще 
білЯ. 

[лє 2 ] «для» Л;- очевидно, результат 
редукції· для (lдлеІ) «ТС. » (див.). 

[лЄва] «взятка (при грі в карти)» Ж;
р. болг. леве, П. Jewa «ТС. »;-через ПО
середНИЦТВО польської мови запозичено 
з французької; фр. Ievee «тс. » походить 
від дієслова lever «піднімати, знімати, 
збирати», яке виникло з лат. levare «під
німати, знімати», пов'язаного з levis 
«легкий», спорідненим з дінд. laghйl) 
«ШВИДКИЙ, ЛеГКИЙ, МаЛИЙ», гр. EACZ')(ot:; 
«незначний, малий», псл. lьg-ьkь, укр. 
легкИй.- Slawski IV 185; Sl. wyr. ob
cych 426; Bri.ickner 297; Dauzat 434; 
Walde-Hofm. І 788.- Див. ще легкИй. 

[лєй] (бот.) «звіробій звичайний, Hy
pericum perforatum L. » Mak;- неясне; 
можливо, пов' язане з лИти; назва мог ла 
мотивуватися тим, що із зламаного стеб
ла рослини витікає криваво-червоний 
Сі!(. 

[лєльок] (бот.) «дрік фарбувальний, 
Genista tinctoria L. » Mak;- неясне. 

[лЄндра] «шматок полотна як части
на ткацького верстата» Ж;- неясне; 
можливо, результат видазміни запози
ченого нвн. Leinwand «полотно». 
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[лєрдерево] (бот.) «модрина європей
ська, Larix decidua Mill (Larix euro
paea)» Ж, [лендеревоІ «тс. »;- ч. !erfan 
«тс. »;- очевидно, часткова калька нім. 

Larbaum, Larchenbaum «те.» із збере
женням без перекладу першої частини 
Lar- (Larchen-), що через свн. larche, 
lerche, двн. *larihha, *lerihha зводить
ся до лат. larix (род. в. laricis) «ТС. », 
яке походить, можливо, з кельтських 

мов альпійського регіону і своїм кін
цевим джерелом має іє. *derц(o)-, звід" 
ки й псл. *derv(o), укр. дерево; припус
кається і неіндоєвропейське походження 
лат. larix.- Вісюліна - Клоков 2, 64; 
Нейштадт 65; Анненков 254; Симоновиn 
262; Machek J m. rostl. 36-37; Bern. І 
756; Mikl. EW 275; Юеіn 865; Walde
Hofm. І 765-766.- Пор. дерево. 

лжа «неправда, брехня», [лож Ж, 
олжаІ «тс. », лжець «той, хто говорить 
неправду», [л6жник, лгар, лгач] «ТС.» 
Ж, лжИвий <<брехливий», [ложлИвий Ж, 
ОЛЖUсиЙ] «ТС. », [л6жнuй) «ПОМИЛКОВИЙ, 
неправильний» Ж. [лгатuІ «говорити 
неправду» Ж, [олгатиІ (фольк.) «тс. », 
(облИгатu, облИгуватuІ «обдурювати, об
манювати»;- р. [лжа], ложь, лгать, бр. 

ілжа, (і)лгаць, лжЬLвьt, др. л-ьжа, л-ьжь, 
л-ьгати, п. [lza, lez], lgac, ч. lez, !hat, 
слц. loz, luhat', вл. lza, lhac, нл. lza, 
lgas, полаб. lazes «брешеш», болг. л-ьжа 
«неправда», ліжа «говорю неправду», 
м. лага «неправда», лаже «обманює», 

схв. лаж, лагатu, лажатu, слн. lez, 
lagati, стсл. tІьЖd «неправда», л-ьжr.. 
«брехун», л-ьІ'L\ТИ~- псл. 1-ьzа < *1-ьgja, 
lпzь < *lпgjь, похідні від lпgati «го
ворити неправду>);- споріднені з лит. 
ст. luginaite «віроломний, зрадницький 
(зрада)», гот. liugan «брехати>), дісл. 
ljuga, двн. liogah, нвн. Шgеп, англ. lie 
«те.», дісл. lygi «брехня», данг л. Iyse, 
двн. lygY, нвн. Li.ige «ТС:», дірл. logaissi 
«брехун>), ір л. follugaim «ховаю, за
таюю», можливо, також лит. lugбti 
«просити>>, лтс. lugt «тс., молити; мо
литися», ді сл. lokka «манити»; і є. 
*leugh- «обманювати».- Фасмер ІІ 469, 
491, 512; Slawski V 105, 119-123; 
Bri.ickner 309; Machek ESJC 330; Schus
ter-Sewc 768-769; Младенов 281; Skok П 
260; Bezlaj ESSJ 11 119; Bern. І 751; 
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Trautmann 163; Mйhi.-Endz. ІІ 518; Ot
r~bski LP І 138; Pokorny 686-687. 

[ли] (спол.) «або, чи» Г, Л;- р. 
енкл. ли ... ли (ль ... ль) «чи ... чи», др. 
ли (спол.) «або», ли ... ли «ЧИ ... ЧИ», стсл. 
ли, ли ... ли «тс.»;-псл. 1і ( < *Іеі) «або», 
(енкл.) !i ... li «чи ... чи», споріднене з Іе 
«Тільки»; функція розділового сполуч
ника розвинулась у праслов'ян ський 
період на основі повторюваного енклі
тичного вживання !і як литальної частки 
(пор. р. розм. !(уда итти? Сюда ли, 
туда ли?), що, в свою чергу, грунтує
ться на її функціонуванні як виділю
вальної, узагальнюючої і підсилюваль
ної частки;- пор. підсилювальні ча
стки ЛИТ. -Ji (nu\i «Тепер», ПU «ТС.>>), 
лтс. -Іеі (nulei «аж тепер», nu «тепер»).
Німчук ІУМ Морфологія 455; Фасмер 11 
491-492; Slawski IV 214-216; Schuster
Sewc 835-836; БЕР ІІІ 385; Skok Il 
292; Bezlaj ESSJ ІІ 138; ESSJ Sl. gr. ІІ 
409-413; Bern. І 716; Zubaty St. а cl. 11 
2, 52.- Див. ще ле.- Пор. лем. 

[либ] (вигук на позначення поштов
ху);- ч. [lybnut'] «ударити»;- звуко
наслідувальне утворення, паралельне 
бр. [лзп] «вигук на позначення удару». 

[лИбатиЧ «повільно, неохоче пастися; 
пастися на росяній траві; (іст.) збирати 
нафту з поверхні води примітивним спо
собоМ>>, [лИбити] «брати, збирати (?)», 
[либонtтu] «пастися по росяній траві», 
[лИбавка] «худоба, що з'їдає тільки вер
хівки корму», [либак] (іст.) «робітник, 
що збирав нафту з поверхні води», 
[либацтво] (іст.) «видобування нафто
продуктів примітивним способом», [лИ
бець] «жебрак», [лИбці] «вірьовка з 
прив'язаним м'ясом для ловіння риби», 
[лібець] «жердина з принадою для ло
віння раків» Ж;- р. [лИбить] «ловити 
раків на принаду», бр. [лtбіць] «Тс. », 
болг. [лИба.м] «неохоче їсти» (про тва
рин), СХВ. лИбитu СЄ «ТИХО ПіДХОДИТИ, 
підкрадатися »;- не зовсім ясне; мож
ливо, псл. libiti «збирати, надбирати, 
внімати» споріднене з лат. ІїЬо «надби
раю, трохи знімаю; куштую; видобуваю; 
доторкуюсь», гр. Лєі~w «Крапаю, ллю», 
двн. slїfan «тягти, волокти; ковзати»; 
іє. *(s)l~ib- «лити, крапати; слизький; 

лигати 

ковзати»; з другого боку, може бути 
ототожнене з [глИбати] «пастися після 
дощу», боJІГ. глИбам «іду по болоту», 
схв. глИбати «брьохати по болоту»; у 
такому разі форми [лuбці], р. [лuбить], 
бр. [лібіць] сюди не стосуються; зістав
лення з р. ульtбrіться «усміхатися» 
(Варбот 9тимология 1982, 25) викликає 
сумнів.- Фасмер-Трубачев ІІ 692-
693; Loeventhal AfS!Ph 37, 388; Skok І1 
293; Bern. І 717; Wa!de-Hofm. І 794-
795; Pokorny 663.- Пор. глИбати, шлі
фувати. 

[лИбати2 ] «моргати, кліпати (очи
ма)»;- очевидно, резуJІьтат видозмши 
форми [глИпати] «поглядати», зумовле
ної впливом вигуку [либ] (на позначення 
поштовху).- Див. ще глИпати, либ. 

либонь «ніби, нібито; мабуть, мож
ливо, здається; [ледь не Бі]», [лебонь] 
«мабуть, здається», [либай, люб6нь] 
«ТС. »;- р. [либо] «МОЖЛИВО, мабуть», 
п. [liboje] «мабуть, імовірно»;- резуль
тат стягнення і редукпії виразу др. ли
бо н'Ь (укр. ст. либо нь) «або ні»(вжива
ного спочатку постпозитивно), в якому 
сполучник др. укр. ст. либо (р. лИбо) 
«або» містить у своєму складі розділо
вий сполучник ли і частку бо.- Див. 
ще бо, ли, ні. 

[ливар] «груба тріска» ВеЛ;- ре
зультат гіперичної видозмши форм 
(Ивер] «зарубка на дереві», [uверень] 
«тріска, відрубана впоперек дерева», 
[вИверні] «тс. », зумовленої, зокрема, по
милковим сприйняттям приставного в як 

характерного для лемківського говору 
діалектного варіанта етимологічного 
л.- Див. ще вйверні, Івер. 

[лИ врити] «погано читати»;- неясне; 
можливо, пов'язане з болг .. [лuвря ее] 
«базікати, верзти нісенітницю; кривля
тися, ламатися», яке не зовсім перекон
ливо виводиться (БЕР ІІІ 392) від 
[лив] «кривий» <лих «примхливий». 

ЛИГа ти1 «Надівати мотузку на рогИ 
корові, волу», лигатися «заводити зна
йомство, дружбу, товаришувати», на

лИгач «мотузка або ремінь, який прив'я
зують до рогів худоби», [налИгачка] 
«ТС. », налиганий, [одлигаmи] «Відчепи
тися» Ж, [одлuгнутu] «тс. » Ж, (полИ
гач] «співучасник»;- р. [лигозить] «плу-
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тати нитки при тканні», бр. льtгаць 
«нанизувати; зв'язувати; начеплювати 
мотузку на роги худобі» (з укр.?);- пGл. 
ligati «в'язати»;- споріднене з лит. 
!aigonas «шурин», гр. ЛoL')'ffivtiav <<вони 
були членами фратрії», лат. ligare «при
в'язувати», алб. lith «прив'язую, пере
в'язую», снн. !Ik «пов'язка», дісл. lik 
«канат для закріплення вантажу»; іє. 
*1eig-, *ІеЦ~- «в'язати»; припущення про 
запозичення з румунської мови (Sche
ludko 137) необгрунтоване.- Фасмер 11 
494; Slawski lV 252; Bern. І 717; Walde
Hofm. І 800; Jбhannesson 735; Pokorny 
668.- Пор. ліга. 

лигати2 , лиt, лИга, лИtати, лиtщ]
ти, лигогцjти- див. лИкати. 

lлипіть] «бігти великими кроками» 
До, [лuгонфпи] «посшішно втекти», [лигй 
(дати)] «втекти»;- неясне; можливо, ви
никло на основі лигщjти «ударити» 
(пор. ударитися «nобігти», ударитись 
навтікача і под.). 

[лИгир] «жебрак»;-очевидно, пов'я
ване з [леtар'] «ледар, лежень, лежебо
ка».- Див. ще лежати. 

лигнути «ударити», [лигнутися] «уда
ритися», [налигнуть] «ударити» До;
п. [ligac] «брикатися, штовхатися, уда
ряти», ч. ст. lihati «рухати»;- не ао
всім ясне; припускається зв'язок з псл. 
*l~g-, звідки р. лягаться «брикатися», 
лЯжка «стегно»; можливо, споріднене з 
лит. laigyti «пустувати, скакати від ра
дості», ст. laigo «танцює», лит. ling(юti 
«кивати,· хитати, гойдати», лтс. liguot 
(Hgat) «колихатись, хитатись; колиха
ти, ГОЙДаТИ», дінд. rejafi «ВИКЛИКаЄ 
тремтіННЯ», rejate «треМТИТЬ, ДрИЖИТЬ; 
скаче»; іє. *leig-7loig- «скакати; дри
жати».- Фасмер ІІ 548; Slawski lV 250; 
Bern. І 706; Pokorny 667-668. 

[лигун] «підлабузник» Ва; підлuгач 
«поплічник»;- очевидно, результати 
афективної видазміни форм лизун, під
лИза «ТС. », зближених з лигатися «заво
ДИТИ знайомство, товаришувати».- Див. 
ще лигати\ лизати. 

[лИджа] (бот.) «ситник, J uncus L. »;
очевидно, результат видазміни звукової 
форми [лuче] <<Лико» (пор. [лИча] «коно
пляне лико»); назва може бути зумов
лена тим, що рослина вживається для 
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плетіння різних виробів (Machek J m. 
rostl. 274); до переходу ч > дж пор. 
члtіль > джміль, чума > джума, ча
мур > джамур і nод.- Див. ще лИко. 

ІлИдкать] «без діла ходити, тинятися» 
Л, [лИткати] «жебракувати»;- р. lльt· 
день] «ледар, нероба», болг. [лидам] 
«ТИНЯЮСЯ, блукаю», М. лида «ТИНЯЄТЬСЯ, 
блукає»;- очевидно, псл. lydati «тиня
тися», паралельне * luda ti «Те.», відби
тому в ч. loudati «плестися; волочитися; 
копатися, повільно працювати», слu. 
[ludat' sa] «те.»; іє. *(s)ludh-/(s)loudh-, 
паралельне *(s)Jut-/(s)leut-, відбитому в 
псл. iutati, lytati, р. [льtтать] «ледарю
вати», болг. лутам ее «тиняюся, блу
каю».- Фасrмер ІІ 542; БЕР ІІІ 394.
Пор. лИнда. 

лИжа, лИжва «лижа», лИжвар «лиж
ник», лижвЯр «тє. », лижварство, лИж
ник, лижнЯ, лижвянИй, лИжний;- р. 
льtжа, [льtжва] «баржа», бр. льtжа, др. 
льtжа, п. lyiwa, ltyza, tyzba, tuiwa, lui
ba, loiwa], заст. lyia (з р.), ч. lyze (з р.), 
слц. lyza (з ч.);- пєл. пн. llyzi, lyzьve] 
«лижі, полози», пов'язуване з р. [льtЗ
гать] «ковзатись по льоду», [льtЗгощjть, 
льtзщjть] «втекти», болг. [лі.згав] «глад
кий, рівний», [лі.згам ее] «ковзаюсь, ка
таюсь на ковзанах», м. лизгав «слизь

кий», лизга ее <<ковзається»;- можливо, 

споріднене з лтс. luzas «довгі мисливські 
ЛИЖЇ»., ЛИТ. sliOzes «ПОЛОЗИ», Sliaifzti 
«повзти, ковзати», лтс. sluzat (S\uzat) 
«rювзатиGь», гол. sluiken «підкрадати
ся >:; менш імовірна спорідненість з 
ложка (l\1ikkola Berйhr. І 137), з ёлзать 
(Потебня РФВ І, 19), з нвн. Geleise 
«колія» (J agiC AfSlPh 6; 625).- Фас
мер І І 540; Преобр. І 482-483; Ильин
ский ИОРЯС 16/4, 19; Bruckner 316; 
Machek ESJC 345; Holub~Lyer 296; 
Bern. І 752; Mikl. EW 178; Muhl.
Endz. ІІ 510, 517; Matzenauer LF 10, 
51; Uhlenbeck PBrB 21, 105; Stawski V 
447-448.- Пор. слизькИй. 

[лИжкаlJ «JІожка; ніж, яким вирі
вують заглиблення в ложці», [лИжtа] 
«ложка» Дз УЗЛП, [лижтаір] «майстер, 
що робить ложкю>, [лижкарство] «вироб
ництво ложок», · [лИзя] (дит.) «ложка» 
Ж, [лИшка] «те.» О, [лИжник] «полиця 



лИ ж ка 

для ложок» Ж. [залuжник, налuжник 
ЖІ «те.»;- р. [лt;{жкаІ «ложка», бр. 
льtжка, п. lyzka, [lezka/, ч. слц. [lyzkal 
«те.»;- псл. lyzьka < *luzьka «те.», па
ралельне *lьzьka < *luzьka, відбитому 
в укр. ложка; менш переконлива думка 

(Дзендзелівський УЗЛП 85-87) про 
розвиток початкового ли, як і ло, з псл. 
Іь; припущення про спорідненість з 
лИжа (Mikkola Beruhr. І 137) необ
грунтоване.- Фасмер ІІ 540; Slawski V 
445.-:- Див. ще ложка. 

[лИжка2 ] «пуголовок»;- результат 
перенесення назви [лИжка] «ложка», зу
мовленого певною подібністю тіла пу
головка до ложки; пор. також ополо

ник «велика ложка» і «lпуголовок]».
Див. ще лйжка1 . 

лизатй, лизатися «uілуватися; під
лабузнюватися », лйзкати «лизати; їсти 
дуже мало, повільно», лИзькати «Те.», 
лизщjти, лиз(ь) (у виразі як л. злизав 
«зник»), [лuза] «прилизаний, прилиза
на», [лизакІ «захворювання тварин, ви
кликане недостачею мінеральних речо
вин у кормах», лизуха «те.», [лйзало] 
Пр. ХІ діал. н., [лИзанкаІ «вид страви 
(зварене молоко з борошном)», лИзень 
«ЯЗИК. великої рогатої худоби», лизун 
«хто любить лизатися (цілуватися); ли
зоблюд», лизунець «грудка солі, яку 
дають лизати худобі», лизуха «Та, що 
любить лизатися», ІлизьІ «язик вели
кої рогатої худоби», лИжучий, зали
зень «частина чого-небудь, що видається 
в якийсь бік у формі клина», [залйзи] 
«ЗаЛИСИНИ» Я, облизеНЬ «Відмсша у ЯКО
му-небудь проханні» (у виразах облизня 
спійJчати, вхопИти, дістати, скушту
вати, з'tсти «зазнати невдачі»), підлИ
зуватися «підлещуватися», підлИза «Під
лабузник», [підлUз, підлизайко, підли
зач] Нед, підлизеflь, підлйзник, [підли
зунІ Нед «те.», [підлИзухаІ Г, Нед, 
[полИзач] «блюдолиз», [прилИзувати] «За
чісувати», [прилйза] «з гладко зачеса
ним волоссям; франт», [пролизІ «місце 
на річці, яке не замерзає», пролизень 
«те.; промите течією місце в льоду», [про
лИзана] «те.»;- р. лизать, бр. лізаць, 
п. lizac, ч. Iizat, слц. lizat', вл. lizac, 
нл. lizas, болг. лИжа, лИзвам, м. лиже, 
лизне, схв. лйзати, слн. Iizati, стсл. ли-

лик 

ЗL\Ти, лижж;- псл. lьzati, lizg «лизати» 
(з пізнішим вирівнянням вокалізму ко
реня);- споріднене з лит. lieziu, liezti, 
laizyti, laizau, лтс. l<lizit «те.», дінд. 
le<;fhi, re<;!hi, lihati «лиже», ав. raez «ли
затИ>>, перс. listan «ТС.», вірм. lizum, 
lizanem <<Лижу, пожираю», гр. Ає[Хш 
«лижу», Лtxvвuw «облизую, ласую», лат. 
lingo «ЛИЖУ't (з носавим інфіксом), ірл. 
Ifgim «те.», двн. Iehhon «лизати», нвн. 
lecken, данг л. liccian, англ. lick «те.»; 
і є. *leigh- «лизати» звуконаслідуваль
ного походження.- Фасмер ІІ 494-
495; Преобр. І 452; Slawski IV 311-
313; Bruckner 337; Machek VESJC 337; 
Ho!ub-Kop. 209; Schuster-Sewc 855-
856; Б ЕР ІІІ 395-396; Skok ІІ 311: 
Bezlaj ESSJ ІІ 145-146; Бурлакова 
ВСЯ VI 56; Bern. І 725-726; Trautmann 
155-156; МШІІ.- Endz. ІІ 414; Wa!de
Hofm. І 806; Frisk ІІ 102; Pokorny 
668. 

[лизунl] «міфічна істота, що живе в 
лісі і пожирає людей»;- бр. [лізtjн! 
«міфічна істота, якою лякають дітей»;
очевидно, похідне утворення від ли
зати; пор. вирази як лИзень злизав 
«зник», дати лизуна «зникнути».
Див. ще лизати. 

(лизун2 ] (бот.) «КОМОННИК луЧНИЙ, 
Succisa pratensis Moench. » Mak;- по
хідне утворення від лизати; назва зу
мовлена тим, що корінь комонника за 
формою схожий на язик; пор. росій
ські назви комонника [язьtк, язьtчник, 
лесной язьtчник, коровий язьtк).- Аннен
ков 318.- Див. ще лизати. 

[лизун3 ] (зоол.) «слимак, Limax L.; 
равлик, Helix L.» Дейн, [лизЮк, лізень, 
лізунІ «те.» тщ;- результат контамі
нації назв [слизt)н] «Qлизень, равлик», 
[слизЮк, слізень, слізунІ «те.» і семантич
но близьких дієслів лизати, лізти.
Див. ще слИзень.- Пор. лизати, лізти. 

лик1 «обличчя, а також його зо
браження (звичайно на іконах); зов
нішній вигляд, видима поверхня чого
небудь»;- р. лuk «обличчя; його зобра
ження», бр. [лік] «обличчя; риси облич
чя», р.-uсл. лик'h, болF. м. лик <<Обличчя; 
образ; зовнішній вигляд», схв. лак «по
стать, форма, фігура; зовнішній вигляд; 
обличчя», CJ1H. lik «фігура, постать, 
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лик 

образ; блиск»;- псл. Шkь] «зовнішнш 
вигляд, обличчя, щока» поряд з Іісе < 
*liko «лице»;- зіставляється з· прус. 
laygnan ( <*1aiknan) «щока>>; припу
щення про запозичення з готської мови 
(гот. 1eik «тіло»- Vaillant Gr. comp. ІІ 
І, 238), як і про походження відповідних 
германських слів з праслов 'янеької мови 
(Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 213-214), 
недостатньо обгрунтовані.- Фасмер ІІ 
495; Преобр. І 453; Slawski IV 224-225; 
БЕР ІІІ 397-398; Skok ІІ 300-301; 
Bern. І 719; Mik1. EW 169.- Див. ще 
лице.- Пор. лік1 . 

лик2 «зібрання, сонм (ангелів, свя
тих); [натовп, зграя, купа Ж]», лику
вати (Kf!.) «ВИЯВЛЯТИ Велику радість; 
торжествувати»;- р. лик., лик.овать, бр. 
лік. (перк.) «сонм», лік.аваць, др. лик.'О 
«зібрання; хор»;- очевидно, запозичене 
в давньоруську мову з старослов'ян
ської; стсл. лик1, «хор; зібрання», як і 
болг. ЛИК «ХОр», СХВ. ЛUК., ВИВОДИТЬСЯ З 
псл. 1іkь «те.», яке вважається запози
ченням з готської мови; гот. 1aiks (піз
ньоготське liks) «танок», 1aikan «скака
ти, стрибати» споріднене з дісл. 1eikr 
«гра», двн. 1eih (\eich) «гра, спів», лит. 
laigyti «носитись, бігати», давньолит. 
1aigo «танцює», дінд. rejate «скаче, 
трясеться», перс. alёxtan «стрибати, 
брикатись», курд. be-1ezium «танцюю», 
lizim «граю», гр. Лtyaivw «голосно про
голошую, співаю»; менш обгрунтоване 
припущення про первісну спорідненість 
слов'янських і германських слів (Uh1en
beck 252; Stender-Petersen 38) та про 
первісну тотожність з лик. «лице» (Sten
der-Petersen ZfSIPh 13, 249).- Фас
мер ІІ 495; Преобр. І 452; БЕР ІІІ 398; 
Bern. І 718; Mik1. EW 169; Feist 319.
Пор. лік1 • 

[лйюіти] «ковтати», [лИк.щjти] «ков
тнути», лигати «ковтати; їсти, пити зі 
смаком, з жадобою», [лИtати] «ковтати» 
Ж, [лиrщjти l «ковтну.ти » Ме, [лигощJ
ти] «ковтнути великим ковтком», [лиt] 
«ковток» Ме, [лИга] «ненажера» Пі, 
[лИtавк.а] «глотка» ВеНЗн, [лик.] «ков
ток», [злигати] «зжерти», [злок.] «ков
ток» Ж, [налигатися] «наїстися», [на
лИганий] «п'яний; який об'ївся», поли
гати «ПОКОВТаТИ», (nр6ЛИК.] «ГЛОТКа» 
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ликері я 

Нед;- р. [ль'tк.ать] «жадібно пити», [льт: 
(льtк.-льtк.)] (виг.), бр. [льlк.аць] «ков
тати, глитати, пити», [льtгщjць] «жадібно 
випити», [лк.аць] «глитати», [лк.нуць] 
«проковтнути», п. lykac «глитати, пи
ти», lyk «КОВТОК», lkac «ГОЛОСНО ПЛа
кати, хлипати, заходитися від плачу, 
видавати під час плачу уривчасті зву
ки», ч. po1ykati «ковтати», po1knouti 
«Проковтнути», za1ykati se «задихатися, 
захлинатися», lkati «голосно плакати, 
нарікати», za1knouti se «задихнутися», 
ст. 1kati «виказувати смуток, бідкатися, 
зітхати; хапати ротом повітря», слц. 
lkat' «плакати, нарікати», [polknut'] 
«ковтнути», болг. [лИк.а.м] «дуже бажаю», 
слн. [\ikatiJ «Хлептати; сьорбати »;
псл. lykati «ковтати», ітератив до 
*1-ьkati, *1-ьkajQ поряд з 1ygati «Те.» 
звуконаслідувального походження; зву
кова форма дієслів у різних слов'ян
ських мовах відтворює комплекс корот
ких уривчастих звуків, які виникають 
при ковтанні, плачі, хлипанні та ін.; 
разом з тим, обидва варіанти кореня (з 
k і g) походять, очевидно, вже з індо
європейської прамови;- пор. лит. 1uk 
(вигук на позначення жадібного ковтан
ня, 1ukinti «жадібно ковтати», гр. Лб~w 
«гикати, плакати, тремтіти», Лuyxaivw 
«голосно плакати; гикати», дірл. s1ucim 
(<*s1unk-o) «ковтаю», свн. s1ucken «ков
тати, плакати»; іє. *(s)leuk-/(s)1eug
(*(s)1uk-/(s)1ug-) «ковтати»; висловлю
вались малопереконливі припущення 
про походження західнослов'янського 
кореня 1-ьk- від первісного синонімічно
го glьt- «глитати» (g1-ьtnQti > gltna,-_C > 
> glkщc > lkna,._c, звідки lkac : ly
kac- Nitsch MPKJ ІІІ 291-292), про 
спорідненість псл. *1-ьkati, 1ykati з lo
kati «хлебтати» (Briickner 310-311), 
про походження українських і біло
руських форм з польської мови (Brikk
ner 310-311).- Slawski V 123-125; 
Machek ESJC 337; Ho1ub-Lyer 291; 
БЕР ІІІ 399; Skok ІІ 299; Bez1aj ESSJ 
ІІ 140-141; Bern. І 727; Pokorпy 964.
Пор. локати. 

[ликерія] (бот.) «леnешняк водяний, 
G1yceria spectabilis, М. et К. (Glyceria 
aquatica Wah1b.)» Mak, [лик.ерия] «те.» 
Ж;- результат фонетичної видазміни 



лИко 

наукової назви рослини, зближеної з 
особовою назвою Гликерія ([Ликерія]); 
в основі лат. g\yceria лежить гр. уЛuхє
р6.,; «солодкий» (уЛu хб\; «ТС.» ); назва зу
мовлена тим, що лепешняк має солод

кий сік; пор. луж. slodnicka «лепеш
няк», нім. Siissgrass «те. ».-Див. ще 
Гликерія. 

лИко, [лИкиl «задирка» До, [лико
вець] (ент.) «КОрОЇД» Ж, [лИча] «КОНО
ПЛЯНе лико» Ме, личак «плетене з лика 
або іншого матеріалу селянське взуття; 
(перен.) вбога людина», личакар, [лИчка] 
(мн.) «постали, личаки», лИчко (мн. лИч
ки) «вузька поперечна нашивка на пого
нах», [лИкавий] «жилавий» О, лИковий 
«зроблений з лика; (перен.) поганий, 
несправжній», лИкуватий «схожий на 
лико; [волокнистий, жилавий]», лИча
ний;- р. лЬtко, бр. лЬtка, п. вл. нл. 
lyko, ч. lyko, слц. lyko, болг. лИко, 
м. лико, схв. лuко, лuк(а), слн. lfko, 
licje, стсл. лмк~;- псл. lyko «лико», 
пов'язане з IQciti < *IQk- «в'язати» 
(з переходом оn>у);-спорідненез лит. 
lunkas «лико, кора липи, верби», лтс. 
\Ciks, прус. lunkaп «ТС. »; менш обгрун
товане пов'язання (Machek ESJC 345; 
Fortunatov AfSlPh 11, 572) 3 дінд. 
luncati «рве, смикає, обдирає, лу· 
щить».- Фасмер Il 540-541; Преобр. І 
483; Slawski V 401-405; Briickner 315; 
Schuster-Sewc 793; БЕР ІІІ 400; Мла
денов 274; Bezlaj ESSJ ІІ 141; Bern. І 
751; Trautmann 163.- Див. ще лу
чИти1. 

[ликорИчка] (бот.) «сорт ранньої ка
пусти» Дз;- неясне; можливо, пов'я
зане 3 пі3ньолат. \iquirrtia (бот.) «солод
ка, G!ycyrrhiza L. », джерелом якого є 
гр. yЛuxoppt~a букв. «солодкий ко
рінь».- Пор. лакрИця. 

лИлИк, лилияк - див. лелИк. 
лиліЯс- див. алялЯс. 
ЛИМаН1 «ЗаТОКа З МОрСЬКОЮ ВОДОЮ В 

гирлі річки або озеро поблизу моря», 
[лиманка] (іхт.) «молодий оселедець (Clu
pea pontica), що живе в лимані Дні
пра» Ж, [лиманник] «частина лима
ну»;- р. болг. лиман, бр. ліман, др. 
лимень, лимьнь, п. liman (з укр.), ч. 
слц. liman (з р.), схв. ліtмая «лиман; 
джерело; вир»;- через посередництво 

лИмба 

тюркських мов (тур. крим.-тат. кипч. 
liman «бухта, порт») запозичено з грець
кої; сгр. Лt~tЄvt(ov), Лt~tЄvщ; «бухта» (нгр. 
Лt~tcivt «ТС.») зводяться до гр. Лt~t-iJv «ТС.», 
пов'язаного з Лєt~twv «вологе, трав'я
нисте місце; луг», яке не має певної 
етимології; зіставляється в лат. \Imus 
«бруд, мулJ>, укр. слимак, лИти і лат. 
lїmus «косий, кривий», lїmen «Поріг», 
лтс. leja «долина, лощина>); давньо
руські форми запозичені безпосередньо 
з грецької мови.- Акуленко 132; Фас
мер-Трубачев ІІ 497; Филии Происх. 
яз. 530-531; Добродомов Лексикол. и 
словообр. дрр. яз. 257-262; Богарод
ский УЗ ЛГПИ 1958 (М 173), 149-152; 
Slawski IV 258; Holub-Lyer 289; БЕР 
ІІІ 405; Bern. І 721; Lokotsch 105; Юi
sanen Versuch 317; Frisk Il 97-98. 

[лиман2 ] (бот.) «жовтець їдкий, Ra
пunculus acer L.; жовтець язиковий, 
Ranunculus \ingua L. » Mak;- не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з ламати, 
ломИти, оскільки в народній медицині 
рослину подекуди використовують від 
болю в ногах; пор. [ломатник] «жовтець 
їдкий».- Анненков 290. 

лИмар «Майстер, який виготовляє 
ремінну збрую», лимаренко «син лима
ря», лимарИха «дружина лимаря», лИ
марка «те.», лимарівна «дочка лимаря», 
лимарня, лИмарство, лИмарщина (заст.) 
«ШКіра-сирИЦЯ», лимарний, лимарський, 
лимарювати, рИмар <<Лимар», римарен-. 
ко, римарИха, римарівна, рИмарка «ри
мариха », римарня, римарство, римар· 
ний, римарський, римарювати, ст. рьt· 
мар'О (1552, 1584);- р. [лимарь, ри· 
марь], бр. [лімар], рьtмар, п. rуmаrz;
запозичено з німецької мови, можливо, 
через посередництво Польської; нвн. Rie
mer «лимар» пов' язане з R iemen «ре
мінь», до якого зводиться й укр. ремінь; 
nочаткове л замістьрвиникло в резуль
татj дисиміляції.- Кобилянський Мо
вози. 1976/6, 32; Шелудько 37; Richhardt 
97; Фасмер ІІ 497; Преобр. І 454; Brйck· 
ner 472.- Див. ще ремінь. 

[лИмба] «сосна кедрова, Pinus cem
bra L. » Ж. Mak;- р. [лимбовое де· 
рево], n. limba, ст. linba, ч. слц. limba, 
СХВ. лuмба «ТС. », 'СЛН. Jimba «Гірська 
сосна»;- через посередництво поль-
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ської мови запозичено з німецької; евн. 
limboнm, linboum, limbom є складним 
словом, утвореним з lin- (нвн. Lein) 
«льон», спорідненого з псл. lьn-ь, укр. 
льон, і boum (нвн. Baum) «дepeвo».
Richhardt 73; Machek ESJC 333; 
Анненков 253; Sla\vski IV 258-259; 
Симоновиn 357; Bern. І 721.- Див. ще 
бавовна, льон. 

\лймбас] «обірванець'> Ж, [лембас] 
«лобуряка» МСБГ, (Ме), [л6.мбас] «Тс. » 
МСБГ, [л6мпас] «непотрібний собака; 
негідник» 0;- неясне; можливо, по
в'язане з н. Lump (Lumpacius) «же
брак, обідранець». 

лимон (бот.) «Citrus limon Burm. 
(дерево і плід)», [лим 6на] «те.» Ж, ли
монарій, лимонівка, ЛUJi.tOHKa «ручна 
граната, формою схожа на лимон»;

р. болF. лимон, бр. лім6н, п. ст. limonia, 
ч. limon, вл. limona, м. лимон, схв. ли
мона, ліlмі]н, слн. lim6na;- запозичено 
із східних мов, можливо, через посеред
ництво грецької чи італійської; нгр. 
ЛLf..t6,n, іт. limone виводяться від перс. 
limun, ар. laimun, що походять 3 мов 
Індії або Малайї (гінді limu 3 дінд. 
nimbhuka-, ·мал. limau).- Фасмер ІІ 49; 
ГСЗ ІІІ 114-115; Преобр. І 454; Сабо
левский РФВ 71, 447; Slawski IV 260-
261; Machek ESJC 333; БЕР ІІІ 406-
407; Bezlaj ESSJ ІІ 142; Stiller RO 22, 
127; Bern. І 721; Lokotsch 105.- Пор. 
аломий. 

лимонад;- р. лимотід, бр. ліма-
на.да, п. limonada, limoniada, lemoniada, 
ст. limonata, ч. слц. ели. limonada, вл. 
limonada, болF. м. схв. лимонtіда;- за
позичення з французької мови; фр. li
monade походить від іт. limonata «ли
монна вода», утвореного від limoпe «ли
мон».- Фасмер ІІ 498; Преобр. І 454; 
Slawski IV 149-150; Machek ESJC 333; 
Holub-LyeF 289; БЕР ІІІ 407.- Див. 
ще лимон. 

лимонка (сорт груші народної селек
ції);- р. лимонка;- похідне утворен
ня від лш;~ он; назва зумовлена яскраво
жовтим кольором достиглих плодів, по
дібним до кольору лимона.- Див. ще 
лимон. 

лимонник (бот.) «витка кущова ро
елина, Schizandra Місhх.»;-бр. лім6ннік. 
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«ТG. »;- запозичення з російської мови; 
р. лимонник є похідним від лимон; 
назва пояснюється тим, що коріння і 
стебла рослини при розтиранні пахнуть 
лимоном.- Попов 129.- Див. ще ли
мон. 

лимонниця ( ент.) «метелик родини 
білянок, Genepteryx Leach»;- р. ли
м6нница;- похідне утворення від ли
мон; назва зумовлена лимонно-жовтим 
кольором крил метелика.- Див. ще 
лимон. 

лимонвичати «упадати, маніжити
ся»;- запозичення з російської мови; 
р. лим6нничать є похідним утворенням 
від лимон за зразком миндаль - мин· 
дальничать.- Див. ще лимон. 

лимші ч «необпалена цегла з глини 
з домішкою соломи або інших органіч
них речовин; саман», [лампач Ва, Дз, 
ланпач Сизько, лемпач Шелудько] 
«тс. »;- р. [лимпач, липач] «Те.»;- за по· 
зичення з німецької мови; н. Lehmpatzen 
«сира, необпалена цегла» є складним 
словом, утвореним з Lehm «глина» 
( < свн. lemo «те.»), спорідненого з 
англ. loam «глина, вемля» (герм. *lai
ma-), дісл. leir «глина» і, далі, 3 лат. 
limus ( < *loimos) «мул, бруд», прус. 
layso «глина», лит. laistyti <<замазува
ТИ>>, алб. l'e() «мокра глина», та [Patzen] 
(Batzen) «грудка».- Шелудько 37; Кlu
ge-Mitzka 430.- Див. ще бацман .
Пор. лин1 . 

лин1 (іхт.) «прісноводна риба родини 
коропових з товстим слизьким тілом, 
Tinca tinca L.», [лен У сачева, лень Ж] «ТС.>>, 
лин 6к, лйник, линИна, [линча] «малень
кий лин», [линь] «лин>> У сачева, [лін, 
лінь] «Те.» тж;- р. линь, [лин, лень, 
ленёк, ленок, алень], бр. лінь, п. нл. lin, 
ч. lin, ст. lfn, слц. Iien, вл. lin(ak), болг. 
лин, м. линар, схв. лu1Ь, ліl1Ьак, ст. 
l'in, слн. linj(ak) «тс. »;- псл. lin-ь, linjь 
«лин>>;- споріднене з лит. lynas, лтс. 
linis, прус. linis «те.~>; балто-сл. *lin-a· 
*ІІп-іа-, очевидно, належить до іє. 
*(s)Jei- «СЛИЗЬКИЙ, ЛИПКИЙ», ЗВЇДКИ Та
КОЖ нвн. Schleie «лин>>, двн. s1ro, дісл. 
sly, дангл. sliw «тс_,»; назва риби зумов
лена тим, що поверхня її тіла покрита 
товстим шаром слизу; можливе вто

ринне вближення з линЯти (Machek 
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333-334; HoluЬ-Lyer 289: слиз на 
шкірі, висихаючи на повітрі, облущує
тьсЯ, після чого залишаються темніші 
плями); менш обгрунтовані припущення 
про походження слова з *lipnь, пов'я· 
зуваного з псл. *lьpeti, 1epiti «ліпити» 
(Uhlenbeck KZ 39, 259-260) або про 
первісну спорідненість з гр. ЛtvвЬ~ «мор
єька риба» (Uhlenbeck тж; Фасмер ІІ 
498; Boisacq 565).- Коломиец Происх. 
назв. рЬІб 79-82; Преобр. І 454-455; 
Leder 97-98; Slawski IV 261- 262; 
Schцster-Sewc 845-846; БЕР ІІІ 408-
409; Младенов 275; Skok ІІ 304; Bezlaj 
ESSJ ІІ 142-143; Bern. І 722-723; 
Trautmann 162-163; Юuge-Mitzka 
655.- Пор. слиз, слИна. 

[лин2 ] «захід сонця» Кур;- неясне; 
можливо, пов'язане в линЯти; пор. 
споріднене з псл. linjati (lineti) дінд. 
linfiti «пригинається, ховається, сідає 
навпочіпки». 

[лИна] «товстий канат», [лин] «те.» 
Бі, [лИнка] «вірьовка; корда, на якій 
ганяють коней; дротяний канат, яким 
тягають солому від молотарки на скирту 
Мо», [линок] «шматок товстої вірьовки» 
Бі;- р. [лИна] «трос, канат», бр. ліна, 
п. lina, ч. слц. [lina] «Тс. »;- через посе
редництво польської мови запозичене з 
німецької; свн. Irne (нвн. Leine) «канат», 
двн. !Упа, пгерм. *!Inion «ТС.» пов'язане 
в пгерм. *!Ina «льон», спорідненим з 
псл. Іьn'Ь, укр. льон.- Slawski IV 262; 
Юuge-Mitzka 433.- Див. ще льон1 .
Пор. лИнва, лінія. 

лИнва «товста міцна мотузка з во
локон -або дроту; канат», [лйновка] 
(зменш.), [лин6вка] «волосінь, ліска» 
Ж;- п. Шпwа] «міцна кручена вірьов
ка» (з укр.), слц. Шnev, linva] (з укр.);
похідне утворення від лИна; виведення 
української форми з польської (Bern. І 
722; Richhardt 73) помилкове.- Ше
лудько 37; Slawski IV 263-264.- Див. 
ще лИна. 

[.т~Инда] «ледача, неохайна людина» 
Ва;- р. [льаtда] «ледар, гультяй», 
[льІндьtJ «бездіяльність, неробство», 
[лr;тдать] «тинятися, швендяти, ухиля
тися від роботи», [отль'тивать] «ухиля
тися від роботи», бр. льтдьt біць «бай
»,икувати», ль'тдаць «те.», п. [lynda] «во-

линк6ватий 

лоцюга», [lyndac si~] «швендяти», ч. 
[l'undat se] «тинятися», болг. [лИнда.м] 
<<ходжу слідом за кимсь; гойдаю», ех в. 
ст. lindovati «байдикувати»;- пор. та
кож ЛТС. lundzat <<ТИНЯТИСЯ»;- не ЗО· 
всім ясне; зіставляється з р. [льть] 
<<ледар, дармоїд», [льтflть] «лінуватися, 
ледарювати», які пов'язуються з болг. 
лута.м ее «блукаю», схв. лутати, лутам 
«те.», слн. lйtati <<повільно йти, з трудом 
розшукувати» і далі зіставляються з гр. 
арк. Лє6тwv «від повільності», нвн. 
liederlicl1 «розпусний>>, Lotter «ліни
вий», дангл. lyore «убогий, поганий» 
(Фасмер ІІ 541, 542; Slawski V 406-
408; Bern. І 748; Потебня ЖСт 1891/3, 
126; РФВ 1, 77; Младенов 250; Zupitza 
GG 145; Solmsen KZ 34, 447; Petersson 
AfSIPh 34, 378); пов'язується з болг. 
[лИнда.м] «неспокійно поглядаю то в 
один, то в другий бік; тиняюся» (Москов 
ИИБЕ 11, 147); зіставляється також з 
р. ль'tтка, укр. лИтка (Преобр. І 484-
485), з схв. лilcm «швидкий» (Потебня 
РФВ 1, 77).- БЕР ІІІ 410.- Пор. лИд
кать. 

[линдзувати] <<крутити, вертіти 
кимсь; мучити, набридати» Ж;- неяс
не; можливо, пов' язане з [лИнка] «кор
да, на якій ганяють коней»; форма могла 
бути зумовлена впливом [кринцувати] 
«крутити».- Пор. лИна, кринцувати. 

[линдИк] <<(анат.) клітор Vincenz; язи
чок; невеликий шматок (полотна, поля); 
одежина, лахманина МСБГ>>;- болг. 
[линдик] <<клітор»;- запозичення з схід
нороманських мов: рум. lindic «те.».
Vincenz 2; БЕР ІІІ 410. 

[линИ] «прес для вичавлювання ви
на» Мо;- запозичення з молдавської 
мови; молд. лин (рум. lin) <<тс. », як і 
болг. лин «Великий чан, у якому давлять 
виноград на вино», схв. лИн «те.», по
ходить від нгр. ЛLv6c; «ТС. », гр. лчvас; 
«виноградне точило; водопійне корито», 
що не має певної етимології.- БЕР ІІІ 
408; Младенов 275.; F risk ІІ 117. 

лИнити- див. линЯти. 
[линкИй] <<Відсирілий, вологий», [лин

куваmий] <<вологуватий » Сизь ко;- не
ясне. 

[линкбватий] (про коня) «сідластий, 
з запалою спиною»;- гапозичення з 
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польської мови; п. lE;kowaty «вигнутий, 
прогнутий» є похідним від lE;k «лука 
сідла; кульбака; (мн.) сідловини», спо
рідненого з укр. лук? (див.). 

[линокЧ (назва вола світлорудої ма
сті);- неясне; можливо, похідне утво
рення від лин (іхт.); назва може бути 
вумовлена тим, що масть вола нагадує 

колір боків лина (зеленувата-жовтих із 
волотистим відтінком). 

[линок2 ] (бот.) «гвоздики дельтовид
ні, Dianthus deltoides L.; скорзонера 
пурпурова, зміячка, Scorzonera purpu
rea L.; козельці лучні, Tragopogoп pra
tensis L. » Ма k;- очевидно, діалектні 
форми, пов'язані а льонок (бот.) «Lina
ria»; мотивація назв неясна. 

линок3- див. льонок1 . 
[лИнта] (бот.) «сочевиця, Lens Adans. 

Ме; Мо; вика МСБГ», [лИнда] «тс. » 
ЛЧерк;- п. Шnta, lenta] «тс. »;- запо
вичення із східнороманських мов; 
молд. лИнте, рум. linte «тс. » зводяться 
до лат. lens (род. в. lentis) «тс. », яке зі
ставляється з гр. Лti'l'tupoc; «вика», стсл. 
л.І\ШТ/1 «сочевиця», двн. linsi, свн. нвн. 
Linse «тс. ».-Мельничук Молд. зл. 168; 
Vrabie R.omanoslavica 14, 159; SW І 
746; СДЕЛМ 2'37; DLRM 460; Ernout
Meillet 351; Walde-Hofm. І 783.
Пор. ленча, лінза. 

[линтвар] «бараняча шкура; верхній 
одяг, зроблений з баранячої шкури; 
шкура однорічного ягняти», [линтавр] 
«сириця; овчина» Ж, [лентвар] «оброб
лена шкіра» Пі, [линтварка] «ягня 
3-4 місяців, із шкури якого можна ро
бити високоякісну чинену шкіру»;- р. 
[линтварь] «ягня найnізнішого осінньо
го окоту»;- фонетично видозмінене аа
позичення а nольської мови; п. \entwal 
«шкіряний фартух ремісника; обробле
на шкура ягняти» походить, очевидно, 

від свн. lamp-vёl (нвн. Lammfell) «ягня
ча шкура», що складається а іменника 
свн. Jamp (нвн. Lamm, двн. lamb) «яг
ня», спорідненого з дісл. гот. англ. 
lamb, лит. elnis, . nсл. jelenь, укр. 
олень, та свн. двн. vёl (нвн. Fell) «шку
ра», що зводиться до пгерм. *fella
cшкipa, шкура», спорідненого з лат. 
pellis, гр. :п:ЄЛ.Л.а «те.»; менш переконливе 
введення п. Jentwal до незасвідченого 
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нвн. *Lendenfell, з компонентами Len
den «стегна» і Fe\1 (SW 11 717).- Ше
лудько 37; Потебня РФВ І 264; Slawski 
lV 156; Юuge-Mitzka 192, 420-421.
Пор. олень, пліва. 

лИнути «плавно, легко летіти; нес
тиеь; литись (про звуки)», линь (nоет.) 
«плавний рух», долинати, [полегю)ти, 
полеюjти, полинати, полищjти] <<nоле
тіти; потекти» Нед, [улещjти] «полеті
ти геть»;- п. ст. lyna,._c «потекти стру
менем; впливати» (з укр.); lina,._c «тс.», 
слц. Шnuc] «нестись»;- очевидно, ре
зультат контамінації слів · лuти(сь), 
лищ}ти, летіти і плИнути «плисти»; 
приnускається також (Ondrus Slavica 1, 
32-34) давній генетичний зв'язок з 
рИнути.- Див. ще летіти, лИти, плив
тИ.- Пор. рИнути. 

лИн ча- див. ленча. 
[линЯнка] (бот.) «смілка, Silene L. » 

Ж, Mak;- не зовсім ясне; можливо, 
пов' язане з [льщjти] «чіплятися», псл. 
*linQti < *lipnQti <<липнути»; у такому 
разі назва зумовлена тим, що деякі види 
смілки липкі (пор. [липень] «смілка», 
р. [лИпка], слн. Jepnica <<тс.»); може бути 
також пов'язане з льон, [линок] <<льо
нок», оскільки деякі види смілки ву
стрічаються в посівах льону як бур'я
ни.- Нейштадт 238; Machek Jm. rostl. 
79. 

линЯти «втрачати свіжість, яскра
вість первісного кольору, блякнути; 
поновлювати в певні періоди зовнішній 
nокрив (пір'я, шерсть, панцир)», [ли
нати] «ТС.)) ВеБ, [лин іти] <<ТС. Ж; сиві
ТИ», [лИнити] <<знімати шар кори з 
розnарених лиnових стовбурів, оголю
ючи ликовий шар», [лИнитися] «линя
ти» ВеНЗн, [лінитися] «тс. » Ж, [ли
нець] «рак під час линяння; рак, що 
линяє весною Мо», линовище «скинутий 
під час линяння верхній nокрив деяких 
живих істот», (ліновище] «тс. ВеУг; 
старий, поношений одяг Бі», [линЯк] 
<<рак, що линяє весною» Мо, [линьба] 
<<Час ЛИНЯННЯ», (лtНЄНЄ], «ЛИНЯННЯ» Ж, 
Ілінець] «полинялий рак» ВеУг, ВеНЗн, 
[ліновиня] «скинута гадюкою шкіра» О, 
[лін6вuсько] <<суха шкіра змії» Шух, 
ВеБ, [ліщ/шка] <<nолинялий раю> ВеНЗн, 
ВеУг, [лінЮх] «те.» ВеНЗн, линЮчий 
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«ЯКИЙ ЛЄГКО ЛИНЯЄ», [линЮщий] «ЯКИЙ 
линяє», [лИнявий] «тс.» ВеНЗн, линЯ
лий, [вИліншпися] «вилиняти» Ж, [зле
нАти] «випаруватися; полиняти» Ж, 
[злінитися] «злиняти» Ж, [злінка] 
«линька» Ж, [нелинь] «дуб, який не 
скидає листя на зиму», [підлИнь] «верх
ній шар очищуваної шкіри з коренями 
волосся»;- р. линЯть, [линать], бр. 
лінЯць, [лінаць], п. Hniec, linic siE;, 
leniec, ч. linati, слц. lienit' sa, вл. linac, 
нл. linas, болг. линея «хиріти, чахнути, 
в'янутн; [линяти]», м. линее «линяти; 
зникати; чахнути, в'янути, слабнути», 
схв. лИ1Ьати ее «линяти; втрачати во
лосся», слн. leniti se «міняти шкіру»;
псл. linjati, linati, 1ineti «тратити сили, 
слабнути; втрачати шерсть», leniti (кау
затив) «усувати шерсть, шкіру, кору; 
викликати випадін ня волосся»;- ети

мологічні зв' язки не зовсім ясні; зі
ставляється з лит. leinas «тонкий, сла
бий, гнучкий», lainas «тонкий, струн
кий», двн. bi-linnan «поступитись, вто
митись, ослабнути», гот. aflinnan «віді
йти, поступитись», дінд. layate, \fyate, 
Iiyati «притискається, застряє, зникає», 
vilinati «розходиться, розчиняється», li
niHi «криється, тулитьая», гр. aЛ.fvw 
«мажу», лат. lino, levi «намазую», слн. 
leviti se «міняти шкіру»; і є. * lеі-nо
від *lei- «занепадати; в'янути»; пов'я
зується також (Варбот 137-140; Sl. 
Woгtst. 153-155; Младенов 275) з псл. 
liti «лити».- Фасмер ІІ 499; Преобр. І 
155; Slawski IV 266-269; Schuster
Sewc 846; БЕР ІІІ 411; Skok ІІ 305; 
Bez\aj ESSJ ІІ 133; 3ССЯ 14, 202-203; 
Bern. І 722; Fraenkel 329; Walde-Hofm. 
І 807; Feist 8; Pokorпy 661. 

[.'Іинь] - див. полИн. 

лИпа1 (бот.) «Tilia L.», [лИпець] «ли
повий мед; напій з цього меду», лИпина 
«липове дерево; [липовий ліс; тріски; 
скіпа, лучина 0] », _ [липина] «липовий 
ліс» О, [лИпиці] «насіння липи», [ли
пишнЯк] «JІиповий ліс» Л, лИпівка «діж
ка з липового дерева; [вулик з липового 
дерева; лиnова дошка Ж; діжка для 
меду Ва]», [лИпка] «Липова кора», [лип
нИк] «липовий гай; липовий мед; обса
джене липами кладовище Ж», [лип-

лИпень 

нЯк] «липовий ліс; [липовий мед]», 
[лИповка] «посудина для липового меду» 
Л, [лип6вник] «діжка, вулик з липового 
дерева» Ж. [лип' Я] (зб.) «липи», ли
п' Янка «діжка з липового дерева; вид 
грибів», лИпові, [підлИпки] «вид грибів» 
Нед;- р. м. лИпа, бр. ліпа, др. липа, 
п. слц. вл. нл. lipa, ч. слн. lipa, полаб. 
\ajpo, болг. липа, (лИпа] «ЛИПОВе ЛИКО»; 
СХВ. лuла, стсл. 1\ІШd;- ПСЛ. Jipa «ЛИ· 
па»;- споріднене з лит. Ііера, liepe, лтс. 
Ііера, liepe «TG. », прус. Іеір (у топонімі 
Leipiten); балтоел. *li!ipa, очевидно, по
в'язане з псл. *1ьреtі, *lьpnQti, укр. 
лИпнути, ліпИти; назва може бути зу
мовлена липким соком липи або слизь
куватим, липким ликом; менш обгрунто
ване зіставлення з J1ИТ. liepsшl «поJІу
м'я», дінд. limpati «запалює» (Lбwenthal 
AfSlPh 37, 381).- Критенко Вступ 521; 
Фасмер ІІ 499; Варбот 3тимология 1965, 
138; Преобр. І 455; Slawski IV 271-
272; Brlickner 299; Machek ESJC 336; 
Ho\цb-Lyer 290; Schцster-Sewc 847-
848; 0\esch І 409; БЕР ІІІ 413-414; 
Skok ІІ 305; Bez\aj ESSJ ІІ 143; Moszyn
ski PZJP ЗО; Buga RR ІІ 34; Bern. І 
723; Mik\. EW \78; Trautmann 155.
Пор. лИпнути. 

[лИпа2 ] «довгий човен» Пі, \липован] 
«невеJІикий безкільовий рибальський чо
вен» БерJІ, [лупуван] «тс. >У Берл;- оче
видно, результат перенесення назви де

рева лИла (пор. дуб «вид човна»).- Див. 
ще лИnа1• 

[лИпати] «поглядати, позирати; бли
мати (про вогонь) Ж»;- бр. лЬtпаць 
«кліпати», п. lypac, typnqc «позирати» 
(з укр.);- очевидно, резуJІьтат фонетич
ної видазміни [глИпати] під впливом 
лупати; пряме ототожнення з лупати 
(Machek ESJC 341) необгрунтоване.
Slаwskі V 408_:..409.- Див. ше глИпа
ти.- Пор. лИбати2• 

лИпень1 «сьомий місяць року», [лИ
пець] «тс. »;- р. [лИпец], бр. ліпень, 
п. lipiec, [lipien], ч. [lipen] «тG. », слц. 
[lipenl «червень», 'схв. лапа1Ь «те.»;
псJІ. *Іір-ьп-jь «ча~ цвітіння липи», 
похідне утворення від \іра «липа».
Булаховський Нариси 14; Кочерган Мо
вози. 1967/1, 57-58; Кравчук УМШ 
1955/3, 62; Holynska-Baranowa 52; 
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липень 

Slawski IV 273, 274-275; Briickner 
299; Шаур .3тимология 1971, 96.- Див. 
ще лИпа1• 

[липень 2 ] (бот.) «рожа, алтея рожева, 
Althaea rosea L. (Cav.)» Mak;- неясне; 
можливо, пов'язане з назвою місяця 
липня (за основним часом цвітіння). 

[лИпівка] «сорт дині»;- р. [липовка] 
«те.»;- неясне; не виключена можли

вість зв'язку з лИла; пор. дубівка, р. ду
б6вка, що походять від дуб.- Аннен
ков 115. 

[лИпка1 ] <;ручка серпа, липова або 
вербова» ВеУг;- похідне утворення від 
лИпа; назва зумовлена породою дерева, 
з якого переважно робляться ручки.
Див. ще лИпа1 • 

[липка2 ] (бот.) «абутилон, канатник, 
Abutilon Avicennae Gaertn. » Mak, [ли
пачка] «тс. » Mak;- ех в. ліlпица «те.»;
похідне від лИла; назва зумовлена тим, 
що листя деяких видів канатника схоже 
на листя липи (пор. синонімічну наукову 
назву даного виду Sida tilifolia Tisch., 
де tilifolia означає «липолиста» (з лат. 
tilia «липа» і folium «лист»).- Аннен
ков 1.- Див. ще лИпа1• 

[лИпка3 ] (бот.) «буркун жовтий, Me
lilotus officinalis (L.) Desr. ВеНЗн, 
Mak; гадючник шестипелюстковий, Fi
lipendlila hexapetala Gilib. (Spiraea fi
lipendula L.)»;- похідне утворення від 
лИла; назва зумовлена тим, що в народ
ній медицині й побуті рослини викори
стовуються подібно до липи.- Нейшгадт 
309, 343; Анненков 212, 339.- Див. ще 
лИпа1 • 

[липникЧ ·(бот.) «парило звичайне, 
реп'яшки, Agrimonia eupatoria L.» Маk, 
[лепець] «гостриця, Asperugo procum
beпs L. » Ж, [лептйця] «тс. » Ж;- р. 
[лепельник] «реп'ях», [лепилки, лепйль
ник, лепt]шки, лепушник] «тс. », п. [lep
czyca] «гостриця, Asperugo L. », ч. [le
pfk] «те.»;- похідне утворення від лИ
пнути,· назва зумовлена тим, що плоди 

реп'яшка вкриті шипиками, якими вони 
легко чіпляються («липнуть») до шерсті 
тварин та до одягу, що сприяє поширен

ню рослини.- Бісюліна-Клоков 206; 
Меркулова 95-96; Нейштадт 328; 
Анненков 16-17; Slawski IV 161-162; 
Симоновиn 14.- Див. ще лИпнути •. 
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пйпнути 

[липнИк2 ] (бот.) «віскарія клейка, 
смолянкс;; клейка, Viscaria vulgaris 
Roehl. (V. viscosa AsQhers.) Mak; смілка 
клейка, Silene viscosa Pers. », !липен] 
«смілка, Silene L. » Маk, [лептицл) «ві
скарія клейка» Mak, [липиця красна, 
липка, липняк, липчиця] «те.» Mak;
p. [лепок] «віскарія», [литjшка, при
лип] «те.», п. [Іерпіса] «смілка», ч. [le
pek] «віскарія клейка», [lepavka, le
povica] «тс. », схв. лепица «віскарія, 
смілка», ІЬепица, лf>пак «тс. », лепе-
1Ьача «Sileпe otites Wib. », прилепача 
«віскарія клейка», прилепак «Те.; смілr<а 
ар мер ієвидна, Si lene armeria L. », при
лепка «те.», слн. lepnica «смілка»;
назви пов' язані з лИпнути; всі рослини, 
об'єднані під цими назвами, клейкі, 
липучі; пор. інші їх назви: укр. 
смілка, смолЯнка (від слюла), р. смолка, 
смолёвка, п. smolka, ч. smolпicka, схв. 
смолац, с.моІЬац «віскарія клейка», слн. 
smolnica «Тс. ».- Анненков 201; Machek 
J m. rostl. 78-79; Симоновиn 284.
Див. ще лИпнути. 

ІлипнИк3 ] «борошняний хрущ»;- не
ясне; пор. п. lipczyk «жук-гнойовик, 
Scarabaeus fullo», назва чорного хруща, 
що з'являється в липні, похідна від li
piec «липень» (SW ІІ 746). 

лИпнути, [лепнути] «липнути» ВеБ, 
[ліпчuтися] «тс. », ліпИти, [лщанда] 
«Живиця» О, [лепарка] «глина на цеглу» 
ВеЛ, [лепярка] «те.» ВеЛ, [леповатиця] 
«глинистий клейкий грунт» ВеЛ, [леп
тавиця] «сніг з дощем» ВеНЗн, [липан
да] «живиця, смола» ВеНЗн, [лuпан
дuця] «те.» О, [липарка] «глинистий 
в'язкий грунт; глина для цегли, для 
печей», [липіш] «зліплений жмут волос
ся, вовни; струп» МСБГ, [ліпіш] «Те.» 
тж, [липковиця] «глинистий в'язкий 
грунт», [липоватиця] «ТС. », лищ}чка 
«липкий паиір для боротьби з мухами», 
[ліпсік] «пиріг; f.обітник, що зарівнює 
стіни глиною», ліпар] «Те.», [ліпанда] 
«вар для щеплення дерев», [ліпdх] 
«плитка з гною на па.)Іиво Дз, Мо; 
плодоносна частина стебла соняшнику 
Гриц», {ліпашка] «Жінка, яка ліпить 
щось із тіста», [ліпецьl «кулька з хліба», 
лtпка, лtплення, [ліплЯнка] «хата з глини, 
мазанка», [лtп 'янка] «ТС .. », ліпнйк «спеціа-



лИпнути 

л іст з ліпних робіт; [пиріг]», [лИпавий] 
<<брудний» (про сорочку) ВеУг, липкИй, 
[лепкИй] «липкий» Ж, [липкачий] «лип
кий, клейкий, в'язкий», [липк6ватий] 
«тс. », липкуватий «трохи липкий», ли
т)чий, [ліпкИй] «Чіпкий, в' язки й», ліп
нИй, вИліпок «зліпок», [злепок] «місце 
збоку на хлібі, де він під час випікання 
злипся з іншим», [зліпинець] «Хліб, 
що злипся з іншим під час випікання>> Я, 
[зліпище], зліпок «копія; відбиток чого
небудь на м'якому, в'язкому та ін. ма
теріалі; [місце збоку на хлібі, де він 
під час випікання злиnся з іншим]», 
[злепкуватий] (про хліб) «такий, що 
злипся під час випікання з іншим)), 
[зліпк6ватий] «змішаний, конгломерат
ний» Ж, !залепа] «брудна, неохайна 
людина; латка або замазка на дошці» Я, 
[залtпа] «те.>> Я, [залепух] «закалець; 
хліб із закальцем» Ж. [залипухаl «за
ліплене місце» Я, [заліпка] «начинка 
пирога» я, наліпка «етикетка, ярлик, 
наклейка», [облепа] «наклеєне» Ж, під
липати «прилипати знизу; [прилипа
ти]; п ідлабузнюватися », підлипайло «під
лабузнию>, [підлепливий] «підлесли
вий)}, [підлепний] «тс. », [підлепчастий] 
«вузький, тісний» (про одяг), [підлИпча
стий] «Те.;- липкий», [прИліпкd] «Окра
єць; люб'язна, лослужлива людина» 
Нед, [прилепистий] «такий, що щільно 
прилягає до тіла, в обтяжку», [прилИ
пачкий] «ласкавий, довірливий, улес
ливий» Нед, прилИпливий, [прилuпний] 
«липкий» Нед, прилИпчdстий;- р. лИ
пнуть, лепИть, бр. ліпнуць, ляпіць, 
др. льпuти, льпьти, л. lepiC «ліпити», 
ст. lpiec «Прилягати, міцно триматись, 
бути приJ1іпленим», lipn~c «липнути.», 
lepn~c «тс. », ч. lipnouti «липнупн, 
lepiti «клеїти, ліпити», lepiti se «липну
ти», lpeti, ІрШ «липнути, прилипати, 
приставати», ст. lpieti «те.», слu. 
l'piet', lipnut', lepit', вл. lepic, lipac, 
нл. lipas, lipnus, lepis, болг. лепна 
«липнути», [лuпна] «те.», лепЯ «при
клеюю», м. лепи «ліпить», схв. лиjепити 
(лепити) «ліпити», слн. Іер(Ш «липну
ти», lepiti «Клеїти», стсл. nриЛІ .. п·tти, 
вриАtnити;- псл. *lьpeti «липнути», 
*lьpnQti «те.», *lepiti «ліпити»;- сnо
ріднене з лит. llpti, limpu, lірай «При-

липтавий 

липати, приклеюватися», лтс. lipt «Тс.», 
лит. lipyti, lірай, lipinti, lipinu «при
клеювати», лтс. lipinfit «те.», лит. lipus, 
lipnus «клейкий», лтс. laipns «привіт
ний», дінд. lipyate «.липне, прикріплює
ться», lёpayati «Маже», limpati «тс.», 
Іера\:1 «мастило, фарба», гр. Лt:пщ; «жир», 
Лt:rtup6~ «жирний», лат. lippus «Таю-Ій, 
що сльозиться », гот. bileibjan «залиша
тися», хет. lip- «мазати», тох. lip- «за
лишатися»; і є. * leip- «змазувати жиром; 
клеїти», очевидно, пов' язане з *lеі
«слизистий »; далі зіставляється (Ил
лич-СвитьІЧ Опьп 1976, 18-20) з сем.
хам. ІР- «змазувати, жир», урал. *Lіра
<<слизький, липкий», алт. *\іра- «при
ли пати, липкий; в' язки й».- Фасмер ІІ 
484, 499; Преобр. І 455-456; Stawski IV 
163-164, 275, 342; Machek ESJC 327; 
Schuster-Sewc 827; БЕР ІІІ .365-367; 
Skok ІІ 297-298; Bezlaj ESSJ ІІ 134; 
3ССЯ 14,217-219; Bern. І 712; Traut
mann 161; Абаев И3СОЯІ 438: \VaJde
Hofm. І 811; Mayrhofer ІІІ 60-61; 
Pokorny 670-671.- Пор. леп. 

[липоживИця] «застиглий молочний 
сік, латекс» Ж;- запозичення з поль
ської мови; п. Шpotywica] «те.» є склад
ним словом, утвореним з не зовсім ясної 
основи lipo-, очевидно, пов'язаної з п. 
ст. lipnqc «липнути», та іменника tywica 
«живиuю>.- Див. ще живИця," лИпнути. 

[лИпса] «процент від капіталу» Ж, 
[липсувати] «забирати частину з суми 
грошей» (Vincenz), [лепсувати] «одер
жувати гроші по векселю» Ж;- оче
видно, семантично видозмінене за nо
зичення з східнороманських мов; пор. 
молд. лИпсз «вада, недолік», рум. !ipsi\ 
«те.», що є віддієслівними іменниками 
від липсu (lipsi) «віднімати, позбавляти, 
бракувати», запозиченого з болгарської 
мови; болr. лИпсАалt «бути відсутнім, 
зникати, не вистачати», лИпса «відсут
ність, брак» походять від нгр. ЄЛ~t1ра, 
аориста від дієслова нrр. Леі:rцо «бути 
відсутнім, залишати», гр. Лєi:rtw «зали
шаю», до якого зводиться й укр. eлiпc.
Vincenz 4; СДЕЛМ 237; DLRM 461; 
БЕР ІІІ 416-417.- Див. ще еліпс. 

[липтавий] «шолудивий» О, [лuп
таво] «повільно й ' недбало, несприт
но» Терит. діал.;- неясне. 
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липучка 

липучка (бот.) «Lappula Moench; [ро
хелія, Rochelia ste\lulata Rchb. MakJ>>, 
[лепець] «гостриця лежача, Aspeгugo 
procumbens L.; підмаренник чіпкий, 
Ga lium aparine L. », [лепиць] «гостриця 
лежача>> Mak, [леп6к] «те. Ж; підмарев
ник чіпкий; маренка чіпка, Asperula 
aparine М. В. Mak», [лептйця] «го
стриця лежача Ж; підмаренник чіпкий 
Mak», [лепчик] «та.» Mak, Ж, [лепчйця] 
«Те.; маренка чіпка», [лвпок] «Гостриця 
лежача» Mak, [липка] «те.; липучка 
їжакова, Lappula echinata Gilib.; ли 
пучка розлога, Lappula patula (Lehm.) 
Aschers. Mak; підмаренник трирогий, 
Galium tricorne With. » Mak, [липнйк] 
«підмаренник чіпкий», [липницяІ «ТС.» 
Mak, [липок] «маренка чіпка» Mak, 
[лйптицяІ «підмаренник чіпкий; го
стриця лежача» Ж, Mak, [липуха] (у 
сполученні л. грозниста) «чіплянка ки
тицева, Tragus racemosus Desf. » Mak, 
[липчак] «підмаренник чіпкий» Mak, 
[лйпчик] «гостриця лежача», [лИпчИця] 
«те.; маренка чіпка; підмаренник чіп
кий; підмаренник трирогий Mak», [лі
пИця] «гостриця лежача», [ліпниця] «під
маренню{ чіпкий» Mak, [ліп6к] «марен
ка запашна, Asperula odorata L. » Ж, 
[ліпчиця] «Гоатриця лежача» Mak, [при
лип] «підмаренник чіпкий» Mak;- р. 
липучка «липучка», [липушник] «те.; 
підмаренник чіпкий», [липчица] «ли
пучка]», [лепуха] «маренка», [лепчица] 
«Підмаренник чіпкий», бр. [ліпучка] «ли
пучка», др. л13пz,кz, «якась квітка (рі
п'ях?)», n. lepczyca «гостриця; підма
ревник чіпкий», !epnik «липучка», ст. 
lepik «піді\і!аренник північний, Ga1ium 
boreale L. », [lepszyca] «Підмареннию>, 
ч. lepik «гострИця лежача», [lepenice] 
«підмаренник», [lepovica, lepky rozma
ryn], слц. lipkavea, Шрkаё] «тс. », lepfk 
«гостриця» (з укр.), болr. [лепка] «під
маренник», [лепешrса, лепаец], м. лепаец, 
схв. лепуша, [лепушкл, липавица, при
лип, прилипача, · приJЬепач] «те.», прИ
леп «гостриця лежача», сш1. \еріса «Та.», 
slipa «Підмаренник чіпкий», slipovka 
«те.»;- nохідні утворення від лИпну
ти, ліпйти; назви зумовлені наявні
стю на стеблах, листі або плодах цих 
рослин колючок, зубчиків, гачків, ши-
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пиків, завдяки яким рослини можуть 
чіплятися («липнути») до опори (підма
ренник чіпкий), до одягу люди ни чи 
шерсті тварин, що сприяє розповсю
дженню рослин.- Кримський Твори ІІІ 
232-233; Филин Происх. яз . .555-556; 
Анненков 151; Slawski V 161-162; Bu
dzisze\vska 239; Machek J m. rostl. 187, 
219-220; БЕР ІІІ 364; Симоновиn 207.
Див. ще лИпнути. 

[лИпці] «жердина для знімання фрук
тів, розколота на одному кінці», [лИп
ка] «тс. »;- не зовсім ясне; можливо, 
фонетичне написання замість * либці, 
нке могло б бути пов'язане з [лйбити] 
«брати, збирати» (пор. [лuбці] «вірьовка 
з прив'язаним м'ясом для ловіння ри
би»).- Пор. лИбати1 • 

[липчиця 1 ] (бот.) «дзвінець, Rhinan
thus crista gal\i L. » Mak;- похідне ут
ворення від лИпнути; назва зумовлена 
способом існування цієї напівпаразит
вої рослини, що приемактується («при
липає») своїми корінцями до коріння 
інших рослин.- Вісюліна-Клоков 
281.- Див. ще лИпнути. 

юіпчИця 2- див. липучка. 
JІис (зоол.) «Сапіs vulpes L. », лиса 

«лисиця» УРС, Г, [лисак] «лис» Дейн, 
лисенЯ, [лйси] (мн.) «лисяче хутро», 
[лисuха] «ЛИСИЦЯ» Ж, лисйЦЯ, ЛИСиЧа 
«лисеня», [лисиченЯ, лисиччук] «те.», 
лйска «лисичка», [лисовйн] «лис», [ли
сок] «МОЛОДИЙ J!ИС» Ж, [лисун] «ЛИС» 
Дейн, [лисЮраl «лисяче хутро» Ж, [ли
сЯ] «лисеші » Ж, Пі, лuсйчий, лисИччин, 
ЛИСtи, [лuсовий], ЛUсЯЧиЙ, лисuчити 
«Хитрувати», підлисок «молодий лис», 
[підлисйкуватися] . «підлещуватися»;
р. лис, лиса, лисйца, бр. ліс, ліса, лісrца, 
др. лис'Ь, лисица, п. lis, lisica, ч. liSka 
«ЛИС, ЛИСИЦЯ», СТ. lisa, СЛU. Jiska, БЛ. НЛ. 
liska, полаб. leiska, leiseitzja, болг. 
лисuца, М. ЛИСа, ЛИСИЦ а «Та.»; СХВ. лttc, 
ЛUСаЦ «ЛИС», ЛUСиЦа «ЛИСИЦЯ», СЛН. 
f\is], Jisica, СТСЛ. ІНІСЬ., ЛИСd;- ПСЛ. Jis'Ь, 
lisa, !isica;- загальноприйнятої етимо
логії не має; можливо, споріднене з 
лта. tapsa «лис»; лит. lape, прус. lape, 
дінд. lopasa, гр. ciMnYJs, лат. volpes, 
vulpes «те.» (іє. *leips-); виводиться та
кож в ід псл. lis- ( liS-) «червоно-жов
тий», яке вбачається в р. [лйсьtй] «рИ· 
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жий, жо~тий», ч. Шsа] «полум'я» 
(Schuster-Sewc 853-854); зістамяється 
з лихuй (Pedersen IF 5, 33), з лuna (з 
nервісним значенням «розбійник») (Uh
lenbeck PBrB 26, 302), з нвн. [lins] «ти
хо» (Bern. IF 8, 286); складність вста
новлення індоєвропейської праформи по
яснюється тим, що назва лисиці, оче
видно, видозмінювалася в різних мовах 
під впливом табу.- Фасмер ІІ 500; 
Преобр. І 456-457; Slawski IV 277-
279; Briickner 299; Mac11ek ESJC 336; 
БЕР ІІІ 420; Skok ІІ 306; Bezlaj ESSJ ІІ 
143-144; Трубачев 3тимология 1973, 
178; Bern. І 724; Frisk І 83; Pokorny 
1149; Гамкрелидзе-Иванов 513. 

[лисак] (бот.) «айстра степова, As
ter amellus L.; китайська айстра, Calli
stephus chinensis Nees. (Aster)» Маk;
похідне утворення від лИсий; назва зу
мовлена, очевидно, зовнішнім виглядом 
суцвіття, яке має велику кількість труб
чатих квіток, оточених язичковими, у 
зв'язку з чим посередині утворюється 
ніби лисина.- Бісюліна-Клоков 320; 
Анненков 56.- Див. ще лИсий. 

лИсий. лисавий «з лисиною», лисува· 
muй, лисак «чоловік з лисиною; [твари
на з світлою плямою на лобі; оголений 
берег чи узвишшя]», [лисЯк] «ТС. », [ли
сан] «КіНЬ З білою ПЛЯМОЮ на ЛОбі», 
[лисаня] «гола гора», лисань «чоловік з 
лисиною», [лисая] «лиса корова» ВеНЗн, 
лuсина «місце на голові, де випало і не 
росте волосся; ділянка землі, позбавле
на рослинності; біла пляма на лобі 
деяких тварин; [огріх при посіві Мо]», 
[лйсицЯJ «гола вершина горИ» Ч, лuска 
(кличка тварини з білою плямою на 
лобі), [.іzиск6] (кличка собаки з білою 
плямою на лобі), [лисовuння] «місце в 
nолі без рослинності», [лис6ня] «корова 
з білою плямою на лобі» ВеБ, [лисота] 
«оголеність, відсутність волосся» Ж, 
лисун «чоловік з лисиною», [лисуна] 
«корова з білою плямою на лобі», [лuся] 
«тс. », [лисуха] «гола вершина гори» Ч, 
[лисЯнка] «тс.» Ч, [лuська] «теля або ко
рова з білою плямою на лобі» ВеНЗн, 
лисіти, залИсина;- р. лЬtсьtй, бр. лЬtсьt, 
др. ЛЬtС'О, П. lysy, Ч. СJІЦ. \ysy, ВЛ. НЛ. 
lysak «Лисий кінь або віл», болг. лис 
«лисий», лйса «лисина», м. лис «рижий; 
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[лисий (про тварин)]», схв. лuса «біла 
пляма, лисина у тварини», слн. [lis] 
«плямистий», lisa «пляма, лисина», 
СТСЛ. СЬЗЛМСЬ. «ЛИСИЙ»;- ПСЛ. \уsь «ЛИ· 
сий (без волосся; з білою плямою)»;
споріднене З дінд. rusan (rusant-) «СВіТ
ЛИЙ, білий», вірм. lois «світло», lusin 
«місяць», lusn «більмо», гр. Лєuхо~ 
«білий», що зводяться до іє. *leuk-/ 
Іеuк- «бути світлим, сяяти».- Фасмер ІІ 
542; Преобр.} 484; Slawski V v43I-433; 
Machek ESJC 345; Schuster-Sewc 793; 
БЕР ІІІ 418-419; Skok ІІ 307; Bezlaj 
ESSJ ІІ 143; Bern. І 752; Frisk li 108-
109; Pokorny 687-690.- Пор. ласий 2, 
лиск, луч1 . 

[лисики] (бот.) «конюшина повзуча, 
Trifolium repens L.» Mak, [лuщка Ж, 
лйщrси] «ТС. »;- очевидно, похідні утво
рення від лис, [лйщка] «лисиця»; назви 
можуть бути зумовлені пухнастістю і 
світлим забарвленням суцвіття росли
ни.- Див. ще лис, лИшка1 . 

[лисИці] «різного типу дерев'яні при
строї, лещата», [лисuця] «підойма (у 
возі); деталь олійниці» О, [залисuчува
ти] «прибивати дошку або палку (до 
загнутого кінця санного полоза, щоб 
він не розігнувся)» Я;- р. [лисuца] 
«нижня перекладина, що з'єднує передню 
і задню вісь або подушкІ:І воза; (мн.) 
поперечні колоди, якими скріплюється 
пліт; ланцюг, до якого прив'язували в 
церквах грішників; (ст.) диба, колода», 
бр. лісіца «поліно, яке кладеться впо
перек саней для перевезення колод; 
пристосування для стискання дощок; 

лещата», п. ст. lisica «прес (для видав
лювання соку, олії); загорода, в якій 
кували полохливИх коней», ч. ст. lisice 
«тс. », ч. слц. lis «Прес», вл. liska «По
перечна балка», болг. [лисuци] «дві 
перекладини, що з'єднують задню вісь 
воза з розворою; кайдани, наручники», 
м. лисица «отвір, на якому прикріплює
ться ярмо; (мн.) кайдани, наручники», 
схв. лИсице «кайдани, наручники», слн. 
lisice «тс.; різні пристосування для 
стискування; [капкан на лисиць]»;
здебільшого вважається рез у ль татом пе
ренесення назви' тварини лисИця (псл. 
lisica) за якоюсь зовнішньою подібні
стю, зокрема на тій підставі, що лещата 
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стискають предмет, як лисиця здобич 
(Slawski IV 278-279; Machek ESJC 335; 
БЕР ІІІ 421-422; Bezlaj ESSJ ІІ 144); 
більш імовірним здається походження 
від давнішого list(v)ica «планка, ко
лодка», збереженого в укр. [лИствиця] 
«планка (для стискування, скріплення); 
частина витушки» і зближеного внаслі
док деетимологізації з назвою тварини 
лисИця, зокрема, можливо, через про
міжне значення «капкан на лисиць».
Див. ще лИства.- Пор. леста, лещата, 
лисИця 1 . 

[лисИця1 ] «підставка з пазом, що ви
користовується при спорудженні чов
нів» Дз, [лисИцю дать] «підперти стіну 
підпірками» Л;- очевидно, результат 
семантичної видезміни назви [лисИці] 
«дерев'яні пристрої, лещата», виклика
ної впливом переноеної семантики назв 
типу [коза] «дрюк для підпирання», 
І(обИла «знаряддя, схоже на коня» та 
ін.- Див. ще лисИці, лИства. 

[лисИця2 ] (бот.) «ліщиця мурова, 
Gypsophila muralis L. », [лисичка] «те.» 
Mak;- результат видезміни форми [ли
щИця] «те.», зближеної внаслідок де
етимологізації з назвою тварини лисИ
ця.- Див. ще лищйця2• 

лисИчка (бот.) «гриб Cantharellus ci
barius Fr.», [лисИця] «те.» Ж;-р. ли
сИчка, [лисИца], бр. лісічка, [лісіца], 
n. Шsіса, Iiszka], ч. liska, слц. liSka, 
нл. liSenka, схв. [лйсица], слн. lisicka 
«те.»;- похідне утворення від лис, ли
сИця; назва зумовлена жовтим кольором 
тіла гриба, подібним до шерусті лиса; 
виводиться також (Schuster-Sewc 962) 
від псл. Iis- (lis-) «червоно-жовтий».
Фасмер ІІ 500; Slawski IV 293; Bezlaj 
ESSJ ІІ 143.- Див. ще лис.- Пор. 
лИшка2• 

лиск «блиск гладкої поверхні», [лис
кавИцяl «заграва», [лИскавка] «блискав
ка; блискуча намистина», [лисковецьl 
«яшма» Ж, [лисковиця] «блискавка» Пі, 
[лисковка] «те.» Пі, [лищак] «слюда» Ж, 
Ілuщик] «Тс. » Ж, [лйскавочний] «блис
кавичний» Ж. лисК!}чий, лиснЮчий, [лИс
кати] «блищати, СЯЯТИ», [лискоmіmи) 
«тс. », лиснИтися «лисніти», лисніти
(ся), Ілйсщjти(ся)J «вилискувати, бли
щати» Г, Пі, [лищатиJ «блищати», 
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(лись] (виг.), вИлиск, вилИскувати(ся.), 
відлиск, n6лиск, nолИСІЩваmи(ся), [npo
ЛLLcKyвamttcя] «проблисІ<увати », [улltсІ(у
вати(ся)l «блищати, вилискувати» Ж, 
(Ме);- р. лоск, лоснйться, бр. [лоск] 
(з р.?), п. lysk «блиск», lyskac (si~) 
«блищати», J:ysnqc «те.», ч. Iesk (ст. род. 
в. Isku) «блиск», lesknouti se «блищати, 
вилискувати», слц. lesk, lesknut' sa, 
болг. ліскам «блищати», [лиска] «іскра», 
м. ласка «блищить», лиска «слюда», схв. 
[лііскати ее] «блискати» (про блискав
ку), [лі/скати] «блищати», слн. lesk 
«блиск», [leskati (se)l «виблискувати », 
Шska ti se] «Світити», стсл. о у л~скdти СіО\ 
«усміхатися»;- псл. *Іиkь < *luskь, 
lyskь < *luskь, l'Ьskati, lyskati, спорід
нені з lys'Ь «лисий», lucь «промінь», 
Iuna «місяць»; пов'язується також (По
тебня РФВ 1, 80) з р. [ласа] «лискуча 
пляма, смуга»), укр. [ласий] «Темний з 
білою плямою»; до цього ж етимологіч
ного гнізда примикає п. ls(k)nqc si~ 
«блищати», стсл. ль.цмти СіО\ «те.» (з 
іншим вокалізмом кореня, як у псл. 
blьscati, стсл. БЛЬ.ЦJdти с"' «блищати»); 
обидва фонетичні варіанти кореня псл. 
*l'Ьsk-, lysk-, які розрізняються в біль
шості слов'янських мов, в українській 
мові закономірно злились в одній зву
ковій формі лис(к)-.- Фасмер Il 521; 
Преобр. І 4 70; Slawski IV 343-345, 
V 262-266, 421-422; Machek ESJC 327; 
БЕР ІІІ 422-423; Skok ІІ 272; Bezlaj 
ESSJ ІІ 135; Bern. І 750.- Див. щ.е лИ
сий.- Пор. луч1 , льще. 

лИска (орн.) <<болотний птах родини 
пастушкових, Fulica atra L. », [лисак, 
лИсиця ВеБ], лисуха, [лИся, лисЯк] 
«те.»;- р. льtс!}ха, п. J:yska, ч. lyska 
сеrші, слц. lyska cierna, нл. lyska, 
болг. [лиска], схв. ліlска, слн. сrпа lis
ka ;- псл. lys'Ьka «Те.», похідне від Іуsь 
«лисий»; назва зумовлена наявністю на 
лобі птаха шкірястої бляшки білого 
кольору.- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
221; Птиць1 СССР 204; Slawski V 419-
421; БЕР ІІІ 423.- Див. ще лИсий. 

[лИскавка] (орн.) «плиска, трясогуз
ка, Motacilla L. » ВеНЗн;- результат 
видазміни деетимологізованоі назви то
го самого птаха плйска, можливо, через 
проміжні форми [блИскавка, блйсщ] 
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«те.», з наближенням до фонетично по
дібних дієслів лИскати, блИскати; під
ставою для народноетимологічної зміни 
первісної назви можуть бути швидкі 
рухи, ніби поемикування («блискання») 
хвостика птаха.- Див. ще плИска.
Пор. блИска. 

[лИскар] «кирка», [лискарІ «лопата; 
дерев'яна лопатка» О, [рискdльІ «за
ступ», [рискалИнаl «держак заступа», 
[рискалИскоl «те.» Нед;- р. [ль'tскарьl 
«заступ, залізна лопата», [ласкарь] «ло
пата», др. льtскарь «кирка, залізна ло
патаУ,, п. [ryskal] «заступ» (з укр. ?), 
болг. [лизгар] «заступ», [лискарl, м. 
лизгар «те.», схв. [лuзгарl «залізна 
лопата»;- очевидно, запозичено в дав

ньоруську мову з новогрецької; нгр. 
Лt<Jycipt «заступ, лопата» походить від 
гр. Люусірtоv, демінутива від Лі<Jущ; 
«кирка, мотика», яке загальноприйнят
ної етимології не має; припускається 
можливість запозичення через посеред
ництво тюркських мов (крим.-тат. Шii
skar «мотика», liiskar «те.» зводиться 
до того ж грецького джерела; Bern. І 
752; Мелиоранекий ИОРЯС 10/4, 124; 
Matzenauer 247).- Фасмер ІІ 541; Пре
обр. !483-484; БЕР ІІІ 397; Младенов 
274; Skok ІІ 311; Frisk ІІ 129. 

[лиснутиЧ «випити, хильнути»;-
очевидно, результат афективної видазмі
ни хлисщ)тu «те.»; пор. болг. лИсна 
«виллю, виплесну», що пояснюється як 

результат видазміни форми з початко
вим х ([хлИскамІ і под.; БЕР ІІІ 423).-

, Див. ще хлистати. 
лИснути2- див. хлИснути. 
лисохвіст (бот.) «китник, Alopecurus 

L. », [лисій хвіст] «китник луговий, Alo
pecurus prateпsis L.» Mak;- р. лисо
хв6ст, [лисехвостник, лисий хваст], 
бр. лісахв6ст;- складне утворення 3 
лис і хвіст; очевидно, калька наукової 
назви лат. alopecurus, утвореної з гр. 
аЛоол'У]s «лис» і оЬрсі «хвіст»; назва зу
мовлена тим, що колосок рослини пух

настий, схожий на лисячий хвіст; пор. п. 
lisi ogon «лисохвіст», болг. лисича 
опашка, схв. лисичjи реп, слн. lisicji 
rep, нвн. Fuchsschwanz, англ. foxtail
grass, meadow foxtail «те.»; пор. також 
укр. [хвостики] «Alopecurus fulvus Sm. » 

і о* 

ЛИСТ 

Mak, [чорнохвостникl «Alopecurus ruthe
nicus Weinm. » Mak.- Нейштадт 102, 
225-226; Анненков 25; Симоновиn 24; 
Machek Jm. rostl. 81.- Див. ще лис, 
хвіст. 

лист «орган рослини; шматок тон

кого матеріалу; письмова кореспонден
ція», листаж, [листачl «якась кімнат
на рослина)) О, листва, [лИственикl «ЛИ
стяний ліе» Ч, [листв' Як, листв' Яник, 
листЯник, листЯнка] «Те.» Ч, [лис:пu
на] «лист» Ж, листівка, [листове] «пла
та за лист» Ж. [листовИнєl «листопо
дібні органи деяких живих організмів» 
Ж, [лист6вня] «зібрання листів, порт
фель» Ж. Пі, листок, листування, лй
стя, [лИставийl «листяний» О, листа
тий, листвЯнИй СУМ, Ж, [листика
вий] «листяний», [листковий] «те.; (кул.) 
який ділиться на окремі тонкі шари» 
(про тісто) Ж, [листИстий] «пластинка
подібний; листяний» Ж, [листковатий) 
«листоподібний, листяний» Ж, [листо
ватий] «з листям» Ж. листовИй, ли
стовний, листянИй, [лuстЯстийl «ЛИ
стяний», листовно, листати, [листвИ
тися] «Лежати шарами, слоїтисю> Ж, 
листуватися, безлИстий, збезлИстити, 
збезлИстіти, збезлИстілий, прИлй
сток;-р. болг. м. лист, бр. ліст, др. 
лисm'О «Л!іСТ рослини, книги; грамота», 

п. lisc «лист рослини», list «письмова 
кореспонденція», ст. list «Те.; картка; 
лист рослини», ч. слц. вл. нл. слн. list, 
полаб. lajst, схв. ласт, стсл. мsст"І. 
(рослини; для писання);- псл. !istь 
«ЛИС'F рослини; шматок тонкого матері
алу» ( <*leistu-, первісна u-основа, пор. 
СТСЛ. 1\ИСТG-І>.«:, ЦСЛ. 1\ИСТG-І>.ІУІ>.);- най
ближче споріднене з лит. laBkas «лист 
рослини; картка; письмова кореспонден
ція», лтс. laiska «лист на стеблі льону», 
laiksne «латаття»; дальші зв' язки не
певні; зіставлялося з дінд. liSati, risati 
«щипає, відриває», le~tuf:t «грудка зем
лі», ос. list «тріска» (Pederseп IF 5, 
79; Petersson Ar. Arm. St. 91-92), 3 
лит. lysti (лтс. liest) «худнутю (Vaillant 
Gr. comp. ІІ l, 120).- Фасмер ІІ 500-
501; Преобр. І 457; БЕР ІІІ 424-425; 
Skok ІІ 307-308; Bezlaj ESSJ Il 144; 
Веrп. І 723-724; Sta\vski IV 280-
284; Bri.ickner 300; Machek ESJC 335; 
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лИста 

Holub-Kop. 207-208; Schuster-Sewc 
848-849; Fraenkel 333-334; Trautmann 
148; Мартьшов Сл. и ие. аккомод. 68. 

[лйстаЧ «литка», [листка] «тс. »ВеЛ, 
[листковИй] (у сполученні [листкова 
кість] (анат.) <<голінна кістка») Ж;- р. 
[льtсто1 «литка», др. льtето, n. [lysta], 
ст. lyst, слц. [lyst], м. лист, ех в. 
ласт «тс. », слн. Шstanjdk] «литка; дош
ка у плузі, яка розпушує землю», стсл. 
,,мст о «гомілка»;- псл. lyst'Ь, lysto, 
lysta < *lyd-t-, *lyt-t-, похідне від lyda 
«литка».- Фасмер ІІ 542; Преобр. І 
484-485; Slawski V 428-429; Brйckner 
315; Holub-Kop. 213; Skok ІІ 308; 
Веrп. І 752; Mikl. EW 177-178.
Див. ще лИтка. 

[лИста2 ] «список, реєстр» Ж;- п. ч. 
ст. слц. вл. Iista, болг. м. лИста, схв. 
ліlста, слн. lfsta;- через посередництво 
польської мови запозичено з французь
кої; фр. liste «тс. » походить від іт. Iista 
«Те.; смуга», яке через елат. lista зво
диться до двн. !Ista «кайма, край» 
(свн. !Iste «Те.», нвн. Leiste «nланка, 
брусок; кайма»), звідки також укр. лИ
ства, лИштва; початкове значення сло
ва - «список, реєстр у формі вузької 
ОfVГИ».- Slawski IV 284; Battisti-Ales
sio 1968, 2249; Dauzat 439; Юuge-Mitz
ka 435.- Пор. лИства, лИштва. 

[лИства] «шпонка, кріпильна деталь 
у вигляді стержня, що запобігає пере
міщенню з'єднуваних нею частин меха
нізму, конструкцій та ін. О; частина 
снувалки », [лИстви ця} «частина витуш
ки (яка утримує інші деталі)», [лИсто
вець] «товста жердина над полозам са
ней, до якої прикріплюються копил11» О, 
[лист6вник} «інструмент для припасову
вання обода колеса» Ж. [лИштва] «по
здовжній брусок етулчастого вікна»;
бр. [ліштва] «поперечна жердина у 
плоті», п. list\va «планка, вузька довга 
дощечка як ущільнення, підставка», ч. 
[lista} «клин, що вкладавен в щілини 
між колодами рубленої будівлі»;- запо
зичення з давньоверхньонімецької мови; 
двн. leist «шевська колодка, копил» 
(свн. leist, нвн. Leist(en) «тс. ») спорід
нене з дангл. last (@st) «слід (ноги), 
копил», англ. last «копил», дісл. leistr 
<<нога, панчоха», гот. 1aists «слід, мета», 
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laistjan «іти слідом»; ряд первісних 
значень належних сюди запозичених 

слов'янськими мовами слів, пов' язаних 
із значеннями «колодка, копил», збері
гається в фонетично видозмінених фор
мах, зближених з назвами лисиці і лиса; 
ототожнення з лИштва <<облямівка» та 
ін. і виведення всієї змішаної сукупності 
слів від свн. !Iste (нвн. Leiste) <<обля
мівка, кайма» (Фасмер ІІ 507; Slawski 
IV 287-288; Machek ESJC 336) здається 
помилковим.- Юuge-Mitzka 434.
Пор. лисИці, лИштва. 

[лиственниця] (бот.) «модрина, La
rix Mill. » Ж;- р. лtІственница, [листа], 
бр. ліст6уніца, болг. лИственица (з р., 
БЕР ІІІ 426), схв. лиственица;- похід
не утворення від лист; назва зумовлена, 
очевидно, тим, що модрина на зиму ски

дає хвою, подібно до листяних пор ід; 
можливо, запозичення з російської мо
ви.- Див. ще лист. 

ІлИстень] (бот.) <<гриб Agaricia» Ж. 
[листоttниця} <<гриб Agaricus L. » Маk;
похідні утворення від лист, листок; 
назви цих грибів пояснюються будовою 
їх гіменофору, що має форму пласти
нок; очевидно, назви є частковими каль

ками нвн. Blatterpilz «тс. » (букв. «лист
ковий гриб»).- Див. ще лист. 

[лИстка} «ікра риб» 0;- очевидно, 
пов'язане з [лИста] <<литка» (пор. п. 
[lysta] «литка», р. UІ(ра «литка»).- Див. 
ще лИста\ лИтка.- Пор. ікра2 • 

листовійка (зоол.) «Tortrix L. (мете
JІИК, гусінь якого живе в листках, скру
чуючи їх у трубочку або пакет)», [ли
стовййка] «тс. » Ж;- складне утворен
ня з лист і вИти, очевидно, калька р. 
листовёртка або н. Blattwickler «те.».
Горностаєв 210.- Див. ще вИти1 , лист. 

ЛИСТОПад <<ОДИНаДЦЯТИЙ місяць ка
лендарного року; опадання листя во

сени; час цього опадання», [листопа
день] <<місяць листопад» Ж. листопадо
вий, [листопадневий] ж, листопад
ний;- р. болг. листопад «опадання ли
стя; час опадання листя», бр. лістапад 
«місяць листопад», др. листопад'О <<жов
тень», п. Iistopad «місяць листопад; 
(ст.) жовтень», ст., listopadt, «жовтень; 
місяць листопад», ч. listopad «місяць 
листопад; опадання листя», слц. listo-
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pad «опадання листя», ст. І istopad «мі
сяць листопад», вл. listopad «опадання 
листя», м. листопад «час опадання 
листя», схв. ліlстопіід «жовтень; опа
дання листя; опале листя; [час опадан
ня листя]», слн. Iistopad «місяць листо
пад; опадання листя», цсл. лІtСТоІМД 1.. 

«жовтень»;- псл. listopadь «опадання 
листя; час опадання листя», складне 

утворення з основ іменника Iistь «лист» 
і дієслова pasti, pad9 «падати»; пор. 
гр. q)1)ЛЛох6о~_; ІJ-Єtі,; «місяць опадання 
листя», лит. 1apkritys «листопад, [жов
тень]; час оnадання листя» (з lapas 
«листя» і kr1sti, krentu, krintu «падати», 
калька з слов'янських мов).- Кочер
гая Мовозн. 1967/1, 59-60; Кравчук 
УМШ 1955/3, 62; Holvnska-Baranowa 
68-70; Slawski IV 285..::_286; БЕР ІІІ 
428; Fraenke1 340-341.- Див. ще лист, 
падати.- Пор. падолИст. 

[листопруrl (бот.) «латаття, Nym
phaea L. » Mak;- не зовсім ясне складне 
утворення з іменника лист і другого 
компонента пруг, можливо, замість дав
нішого круг (з огляду на круглу або 
овальну форму листків латаття).- Див. 
ще лист.- Пор. круг. 

[лисухаЧ (бот.) «паслін чорний, So-
1aпum nigrum L. » Mak;- не зовсім 
ясне; можливо, результат видезміни 
форми * лисник ( < глис(т)ник) «паслін 
солодко-чорний, S. duJcamara L; паслін 
чорний» (пор. бр. [ліснікІ «тс. »), збли
женої з назвою тварини лис.- Пор. 
глИсник. 

лисуха2, лИся, лисЯк, лисЯнка- див. 
лИсий. 

лисуха3, лИся, лисЯк- див. лИска. 
лись- див. лиск. 

литсівра «р ізиовид барабана», ли
таври «ТС. », литаврИст, [nолітаври} 
«вид музичного інструмента» Нед;
р. литавра,· литаврьt, бр. літаура, лі
таурьt, [політаврьtl, п. litaury (з укр.), 
болг. литаври (з р.):- запозичення з 
грецької мови; сгр. *л:оЛu•аvрЄа «ли
таври» складається з основи лоМ «бага
то», спорідненої з дінд. purii-, гот. двн. 
filu «ТС. » і, далі, З гр. :rtЛЄro~,; «ПОВНИЙ», 
псл. *рьlnь «ТС.», укр. повний, і форми 
1:аuрЄа. «литаври; бичача шкіра», по
хідної від таuро~,; «бик», спорідненого з 

лИтва 

лит. tauras «бик, буйвол», псл. tuгь 
«тур, буйвол», укр. тур; на грунті 
східнослов'янських мов зазнало гапло
логії у виразах типу «бити по (по)ли
таврах »; думка про походження від 
араб. a1-t'a ЬЬ, що лежить в основі іт. 
atabal1o, taba11o, ісп. ataba1, порт. ata
bale (Mikl. EW 170; Matzenauer 242) є 
помилковою.- Фасмер ІІ 501; ГСЗ 115; 
Преобр. І 457; Собалевский РФВ 71, 
25; Slawski IV 297-298; Sl. wyr. obcych 
432; Kopalinski 578; БЕР ІІІ 429; 
Bern. І 725; Frisk ІІ 577-578, 800-
801.- Див. ще тур. 

лИтва (заст.) «білоруси», Лttmвa «ли
товська земля», литвИн (заст.) «лито
вець; поліщук; білорус», литвиненко 
(заст.) «син білоруса» Б і, литвинівна 
(заст.) «дочка білоруса» Бі, литвинчук 
(заст.) «хлопчик-білорус» Бі, литовець 
«представник литовського народу», ли

товка «представниця литовського на
роду; (заст.) білоруска», [лицовИн] «ли
товець» Ж;- р. литвИн (заст.) «лито
вець», бр. літвін «тс. », др. лит'Ьва 
(зб.) «литовський народ», п. Litwin 
«литовець», ч. Litvan, Litevec, слц. 
Litovec, Litovcan, вл. Litwjan, болг. 
литовец, м. литванец, схв. Литванац, 
слн. Litovec «Тс. »;-запозичення з ли
товської мови; лит. Lietuva «Литва», 
lietuvis «литовець» (лтс. leitis «тс. ») 
загальноприйнятої етимології не має; 
висловлювалось припущення про зв' я
зок з назвою річки Leita, Leite, n. *Lyta 
(Litjezioro), яку виводять від lieti, 
lieja «ЛИТИ», lyfi «ДОЩИТИ», \yja «Йде 
дощ», споріднених з псл. liti, укр. лИти 
(Otrt:bski Gramatyka j~zyka litewskiego І 
3-7; LP 9, 27); зіставлялося з лат. lї
tus «берег моря», яке разом з лат. libo 
«виливаю, роблю узливання» пов'язує
ться з іє. *1еі- «текти»; сумнівне при
пущення (Sachmatov AfSIPh 33, 81-
82) про кельтське nоходження; перене
сення назви литвИп на білорусів і 
українців-поліщуків відбулось у XIII
XVIII ст., коли відповідні частини схід
нослов'янських тернтор ій належали до 
складу Великого КІ;Іязівства литовсько
го.- Фасмер-Трубачев ІІ 502; Briick
пer 300-30 l; Fraenkel 368-369; Wa1-
de - Hofm. І 815. 
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литвИнчики 

[литвИнчики] (бот.) «смілка армеріє
видна, Sileпe armeria L. »;- очевидно, 
похідне утворення від литвИн «лито
вець; (заст.) білорус; поліщук»; назва 
могла виникнути в результаті салуту
вання двох різних видів - смілки арме
рієвидної, що розводиться в садах, і 
смілки литовської (Silene lithuanica Za
pal.), що зустрічається в борових лісах 
Полісся.- Див. ще лИтва. 

лИти, лИтися, [леленутиl «сильно 
палити, линути», ІлИвкатиl «трохи ли
ти» ВеУг, lливщjтися] «линутися » Ж. 
лuн•jти, ІллЯтиl «лити», [л Яти] «Те.» 
Ж. -lлоlтиІ «змазувати лоєм» Ж. [ло
юватіти] «СТавати ПОдібним ДО ЛОЮ», 
[лея] «злива» Л, [лея] «повінь; розлив 
річки» л, ливар, ливарник, ливарня, 
лИвень «злива», ливнИк «канал, по якому 
розплавлений метал надходить у ливар
ну форму», литво «литі металеві виро
би; відливки», [литейня] «ливарня» Ж. 
lлитецьl «чавун» Ж. lлитИнаl «те.» Ж, 
[лИптяl «ливарня» ж:, литтЯ «литво, 
литі металеві вироби», [лівнИкl «лійка» 
Ж, лій «топлений жир рогатої худоби», 
лійка «конус з трубкою для переливан
ня рідини; посудина для поливання; 
один з видів підземних печер; черпак 
для виливання води; [вир; кругла яма, 
куди збігає вода Чl», [лійк6винаl «лійка; 
лійкоподібна дір ка, нора», [лійк6вищеІ 
«простір, вкритий воронками від сна
рядів», [лійнИкJ «шевське мастило з 
лою» Ж, [ліuнЯl «ливарний завод; ли
варна справа>> Ж. [лія] «злива>>, [лоівка] 
«свічка з лою», lлойl «лій» Бі, [л6йникl 
«шевське мастило» Ж. [лоЯняl «лойова 
свічка>> Ж, ливарний, лИвнИй «зливовий», 
лИтий «виготовлений способом лиття; 
[масивний, щільний]», лійкуватий «схо
жий на лійку», [лійнuйІ «багатий на 
лій» Ж, [ллЯтийl «литий», [лойоватийl 
«подібний до лою» Ж. lлоюватийl «те.», 
лойовИй, lлоЯний Ж. лоЯстий ЖІ, лив
НСJ'rt, ливцем, вливdтися (про річку) «впа
дати», [влитися] «облитися» Пі, [влі
ятиl «налити, влити» Пі, lвлИва] «зли
ва» Ж, lвлИванєl «обливання» Ж, lвлИ
вок] «передача» (у сполученні в. права 
«передача права; акт цієї передачі») 
Ж. Пі, влИванuй, виливати «видаляти 
рідину; виготовляти речі способом лит-
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тя; ллючи воду в нору, виганяти звіра», 
вИлив «витікання, виливання; [повінь]», 
виливальник «робітник, що виготовляє 
металеві предмети способом лиття», lви
лИванець] «лита фігура», виливнИця «фор
ма для виливання розтопленого мета

лу», вИливак «пташине яйце, знесене в 
м'якій оболонці, без шкаралупи; вили
тий з металу напівфабрикат; [недоно
шена дитина; злиток]», вилИвани й, ви
ливнИй, вИлитий «дуже схожий на ко
гось», відливати «бризкаючи або поли
ваючи когось водою, приводити до при

томності», відлИв «відтінок кольору; від
плив; відливок; пристрій для спускання 
води», [відливало] «черпак, яким ви
черпують воду з човна», відливальник 
«робітник, який виготовляє речі спо
собом лиття», відлИвка, відливнИцтво, 
відлИвок «виріб, виготовлений спосо
бом лиття», відлИвнИй, відливнИчий, [до
лив] «доливання» Ж. [д6лИвкаl УРС, 
Ж. злив, злИва, [зливання] (назва обряду 
над породіллею) Я, lзлИвиниl «те.; злите 
з різного посуду в один», злИвки «злите 
з різного посуду в один; [обрядове об
ливання породіллі]», злИвок «застиг лий 
кусок відлитого у певну форму металу», 
злИток «те.», зливнИй, злИвовий, злиттЯ, 
[зdливl «затока» Ж.. lзалИва] «злива; 
потік, що утворився внаслідок зливи; 
простір, покритий водою» Г, (Ме), 
заливальник, lзалИванка] «розчин, яким 
що-небудь заливають», залИвка «Тс. », 
залuвuстий СУМ, Ж, заливнИй, залИв
частий, ІзалИвчисто] «заливаючись» Я, 
налИв «набухання від припливу соків 
(про плоди, зерно та ін.); пухлина на 
нозі у коня», наливальник, [наливайко] 
<<Наливальник; хлібний жучок, який 
з'являється, коли наливаються жита», 
[налИванка] «вид кров' я ної ковбаси» 
ЛексПол, [наливейкаl «те.» ЛексПол, 
[наливач] «наливальнию> Ж, наливка 
«солодкий спиртний напій, настояний 
на ягодах або фруктаХ» СУМ, Ж. [на
лИвний] «налитий по вінця» Ж. [налив
нИй] «спілий, соковитий (про плоди, 
зерно та ін.); пристосований для пере
везення рідких вантажів», [наливча
тийl «соковитий» Ж, надливати, надлИ
ти, [наділлЯтиІ «Н~щлити », lнадлЯтиІ 
«Те.», [нед6ливок] «недолите до повної 
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міри», непереливки <<Важко, скрутно, 
не жарти», [ облИваl «ожеледиця, оже
ледь] Л, Ж. [обливакаl «те.» Л, [обли
вальникl «хлопець, що обливає водою в 
обливаний понеділок», [облИванець] 
«той, якого при хрещенні обливають 
водою, а не занурюють у воду» Ж. [ обли
веньl «ожеледь, ожеледиця» Л, Ник, 
[6блівень] «Те.» тж, [обливкаl «шліхта, 
рідина, в яку кладеться пряжа перед 
тканням» Л, [облійl «проталий, вкри
тий водою сніг», [облуйl «лід, що тане 
і обливає гілки на деревах» ВеНЗн, 
[облИваний] (у сполученні [о. понеді
лок] «великодній понеділок, коли існу
вав звичай обливати один одного во
дою»), [отлИв] «широка дошка, яку 
прибивають до кінців лат, щоб вітер не 
зривав солому із стріхи» Л, перелИв 
«переливання; пер ех ід одного кольору 
в інший; чергування неоднакових зву
ків», (переливка] «забава, жарт, пусто
щі» Бі, перелИвний «З переливами», 
переливнИй «пов'язаний з переливан
ням рідини», перелИвчастий «з перели
вами», підлева «соус», підлИва «те.; 
(спец.) рідина, розчин, яким що-небудь 
доливають», підлИвка «те.», [підливач] 
«ливарник» Нед, підливнИй, поливати 
«зрошувати; глазурувати (посуд)», [по
лева] «глазур, емаль» Нед, полИв, [полИ
ва] «глазур; полив'яний посуд; злива 
ВеБ», (поливайкаl «лійка», поливалка 
«те.», поливальник «той, хто поливає», 
Іполивалникl «діжка, в якій золять бі
лизну, мітки» ДзАтл І, [поливальниця! 
«тс. Нед; лійка Г; спеціальний посуд 
ткача Нед», [поливальня] «спеціальний 
посуд ткача» Нед, [полИваник] «лійка, 
поливальниця » Нед, ІполИванкаl «по
лив ка, поливання», [поливаннuк] «діж
ка, в якій зо.ТІять білизну» ДзАтл І, 
[п6ливи] (у виразі n. вдарили в неї «у 
неї трапився викидень») Нед, полИвка 
«соус, підлива; [юшка; каша з тертим 
конопляним сім'ям; каша, залита моло
ком ЛексПол; рідка їжа з борошна тж», 
[поливо] «глазур; полив'яний посуд», 
ІполИв'яник] «гончар, що виготовляє 
полив' яни й посуд», [полйй] «вода по
верх льоду» Л, полfй «Те.; (потік, течія 
води; низинна місцевість, дно висохлаго 
озера Ва]», [полИванийl «глазурований», 

лИтка 

полИв'яний «ТС.», [прилівацце] «ПрИЄДНу
ваТИСЬ до гурту» Л, прИлИв «приплив; 
[злива] Нед», [прилИвка ]«соус» Л, при
литтЯ (у сполученні п. крові), про
лИв «пролиття», [пролив] «течія, потік; 
протока», [пр оливень] «злива», пролит
тЯ, [пролій] «злива», проливнИй «зливо
вий», [пр6ливом-] «переливаючись, з над
лишком, через край» Нед, розлИв, [роз
лИваl «повінь» Л, розливальник, розли
вач, розлИвка, [р6зливкиl «обряд над 
породіллею», розлИвник, розливальний, 
розливнИй, [розлИвний] «який широко 
розливається» Нед, розлИвочний, роз
лИвчастий «який часто розливається; 
розпливчатий, невиразний; голосний, з 
переливами», [уливати] «поливати; 
швидко тікати», уливатися «впадати 
(про річку); [обливатися]», [улИва] «зли
ва», [улИвеньl «тс. » Нед, Ник, узли
вання;- р. лить, бр. ліць, др. лити, 
n. Іас, ст. lic, ч. слн. liti, слц. liat', 
вл. lec, нл. las, ст. Ші, болг. лея, [лИя], 
м. ливне «хлинути; палити, хлюпнути», 

СХВ. лuти, СТСЛ. ИЗІ\ИТИ, Uj)~l\liTU, R'hi\И· 
ти;- псл. liti, *lьj9 «лити», *lьjati, 
*lejQ;- споріднене з лит. lieju, lieti «ли
ти», lyja, lyti «йти (про дощ); заливати», 
lytus «дощ», лтс. lit, listi, liju «розлива
тися, литися, струмувати», Ііе t, lej u, 
leju «лити», прус. pralieiton «розлите», 
islїuns «вилитий», гр. &Лєюоv «посуд 
для вина», гот. leipu «фруктове вино», 
кімр. lliant «течія, море», алб. Нsё, lysё 
«струмок», гр. Лєі~w «капаю, ллю», лат. 
lїЬо «виливаю; приношу жертву»; іє. 
*l~i- «лити, текти»; пов'язvється також 
(Ondrus Slavica 1, 32-34) "з псл. rin9ti 
«ринутю.- Фасмер ІІ 504; Преобр. І 
458-459; Slawski IV 248; Bruckner 289; 
Machek );:SJC 336; Holub-Kop. 208; 
Schuster-Sewc 808-809; БЕР ІІІ 384; 
Skok ІІ 309-310; Bezlaj ESSJ ІІ 145; 
Bern. І 709; Trautmann 156; Fraenkel 
377-378; Meillet-Ernout 633; Frisk ІІ 
97; Persson Beitr. 699; Pokorny 664-665. 

лИтка «округлий м'яз на голінці лю
дини», [лuдвиця] «те.» Фасмер, [лИта] 
«товста литка» МСБГ, литкастий «зве
ликими литками», литкати й «ТС. »;
р. [льlтка] «Литка, стегно, голінка», 
[льlдьtl «довгі ноги», бр. лЬtтка «литка», 
n. lyda (згруб.}, lydka, Byta, lysta, lyt, 

247 



лИткати 

lyd], ч. слц. lytko, слн. Шkа «TG. »;
неясне; можливо, пов'язане з р. Іло
дьlга) «гомілка», укр. ІсулдИгаІ «те.»; 
припускається можливість спрощення 
первісного *glyd-/*glyt-, що лежить в 
основі р. [гл!}да]v «грудка», слн. gluta 
«гулЯ» (Schuster-Sewc Slavia 32, 176-
177; ZfSl 8, 873; Machek ESJC 345); 
зіставлялося також з дінд. rtih «напад, 
союз» від rcchati «натикаЄться, дося
гає» (Потебня РФВ І 77; проти Преоб
раженский І 484-485), з дісл. luta «на
хилятися, падати» (Matzenauer LF 10, 
50).- Фасмер-Трубачев ІІ 542; Briick
ner 315; Bezlaj ESSJ ІІ 145; Bern. І 
752.- Пор. сулдИrа. 

лИткати -див. лИдкать. 
[лИткуп] «могорич після завершення 

торговельної операції» Г, О;- р. (лИт
ки, лИпки] «те.», п. Шtkup] «те.; пода
рунок покуnцеві від продавця», [litek, 
lidkup, lindkup, litkowel, ст. lintkup 
«те.», ч. litkup «завдаток; продаж у 
розстрочку; могорич», Шtka], вл. нл. 
litkup «те.», схв. ліlков, ліlково «мого
рич», ст. likuf, слн. Hkof «те.»;- через 
посередництво польської мови запози
чено з середньоверхньонімецької; свн. 
litkouf, снн. lїtkop (нвн. Leihkauf) є 
складним утворенням з основ іменника 
!It «фруктове вино», що відповідає двн. 
lїd, днн. дфриз. lїth, дангл. дісл. lio, 
гот. leipu «те.», спорідненим з лат. !Itus 
«берег», лит. lytus «дощ», укр. лИти, 
і дієслова kouf-, kop- (нвн. kaufen «ку· 
пувати»), звідки укр. купИти, купува
ти; звичай могоричу виник з давніх 
актів жертвопринесення богам і духам 
предків з нагоди взаємовигідного об
міну.- Richhardt 73; Шелудько 37; Фас
мер ІІ 502-503; Slawski IV 301-302; 
Briickner 300; Machek ESJC 336-337; 
Holub-~yer 291; Holub-Kop. 208; 
Schuster-Sewc 854-855; Bezlaj ESSJ ІІ 
141; Bern. І 724-725; Юuge-Mitzka 
433; J6hannesson 731.;_ Див. ще купй
ти, лИти. 

[литовка] «коса» Ж;- р. (литовка] 
«те.»;- похідне утворення від Литва 
(очевидно, за назвою території, звідки 
поширилась коса з довгим прямим кіс

сям).- Фасмер-Трубачев ІІ 502, 503.
Див. ще лИтва. 
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[лито ня] «частина шлунка жуйних 
тварин, що вживається для сквашуван

ня молока» Ж;- р. Ілит6нья) «третій 
шлунок жуйних»;- не зовсім ясне; вва
жається спорідненим з укр. [ялитИ] 
«нутрощі»; припускалася також мож
ливість зв'язку з лИти («те, що нали
вається в кишки» - Holub-Kop. 
151).- Фасмер 11 503; Преобр. І 458; 
Briickner 206; Slawski І 557-558; 
Bern. І 452-453; Mikl. EW 102-103, 
425.- Пор. оліткИ, ялитИ. 

(лИтра ] «фунт», літра «основна оди
ниця візантійської монетної ваги»;
р. ст. болг. м. лйтра «фунт», др. литра, 
п. ст. litra, схв. ліlтра, стсл. 1\ИТJМ 
«тс. »;-запозичено у давньоруську мо

ву з грецької (у польській мові з серед
ньолатинської і частково з давньору
ської); гр. Лі'tра «фунт, одиниця ваги 
й грошова одиниця», як і лат. !І bra (<ва
га, фунт», виводиться від сіцілійсько
го *!Ірга, що відноситься до середземно
морського доіндоєвропейського суб
страту.- СІС2 496; Фасмер ІІ 503; ГСЗ 
116; Slawski IV 306--307; БЕР ІІІ 433; 
Skok ІІ 309; Bern. І 725; Frisk ІІ 131.
Пор. лібра, літр. 

лИтра2- див. літра. 
(лИха] «ледь» Ж;- не зовсім ясне; 

очевидно, пов'язане з лише (див.). 
лИхва «Процент; прибуток; лихвар

ство», [лИфа] «великі проценти Ко; про
цент Шух », лихвар «ТОЙ, хто позичає 
гроші за великий процент», ІлихвЯр] 
«ТС.» ж. Пі, лихварство «заняття лихва
ря; надання позики на кабальних умо
вах», [лихвЯрство) «ТС.)) ж. Пі, лихва
рити «бути лихварем» Ж. лихsарювати 
«Тс. », [лИхвИти] «брати процент» Б і, 
Пі;- р. лИхва «високий процент за 
позичку», бр. ліхвЯр «лихвар», др. 
лихва «процент; високий процент», п. 
lichwa, ст. lichfa, Ша, ч. lichva «тс. », 
слц. ст. lichva «Тс.; [гандлювання; хти
вість]», вл. lichwa «лихварство», болг. 
лИхва «проценти», м. ·лихва «тс.; лихвар
ські проценти», схв. ліlхва «тс. », слн. 
lihva «лихварство», стсл. 1\иХк~ «про
цент; надто високий процент»;- псл. 
lix('ь)va «позичаннЯ грошей під про
цент; процент»;- вважається прасло

в'янським запозиченням з готської мо-
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ви; гот. *leil\Ja «позика» (реально за
свідчене тільки дієслово leil\Jan «пози
чати»), споріднене з двн. !Ihan «Позича
ти», нвн. leihen, дісл. lja, англ. loan 
«тс. » (іє. *lik\!- «залишати»); з розвитком 
значення в пейоративному напрямку 
(«позичання грошей під надто високий 
процент; процент, вищий за встановле
ний законом») слово наблизилось до 
псл. Ііхь «зайвий; злий, поганий»; іс
нує, однак, думка і про праслов'янське 
походження слова від lіхь «зайвий» 
(Сороколетов Лексика русских народ
ньrх говорав 1966, 166-167; КЗСРЯ 
242; Machek ESJC 333; Schuster-Sewc 
842-843; Младенов 276-277; Skok ІІ 
295; Мартьrнов Сл.-герм. взаимод. 93-
96; Ильинский ИОРЯС 20/3, 110-111; 
Matzenauer 56).- Фасмер ІІ 504-505; 
Преобр. І 459-460; Slawski IV 233-
235; Brйckner 298; Holub-Lyer 288; 
Holub-Kop. 206; БЕР ІІІ 436; Bezlaj 
ESSJ ІІ 140; Критенко Вступ 532; 
Bern. І 717; Mikl. EW 168; Кluge
Mitzka 433.- Пор. лихИй, лишИти. 

лихИй «здатний чинити лихо; спов
нений лиха, страждання; поганий, злий; 
[старий; чорт, диявол]; нестримно, не
розсудливо сміливий; (про коней) бас
кий», [лиховатий] «Лихий» Ж. [лИхо] 
(присл.) «гидко; погано; дуже, сильно» 
МСБГ, лихе «зло; [епілепсія Шух]», 
лИхо «біда, горе; зло», [лихованець] 
«коханець Пі; волоцюга Бі», [лихован
ка] «коханка» Бі, Пі, [лиховань] «зали
цяння, сластолюбство» Бі, [лихованьє] 
«Тс. » Бі, [лиховИна] «нещасливий випа
док», [лиховщИна] «важкий чае», [ли
хота] «задирливість, лиха вдача; хваць
кість, завзяття Бі; злидні, гірка бід
ність Пі », [лихун] <<ледар, нероба», 
лИшко (зменш.), лИшенько, [лиховати] 
<'ЧИНИТИ зло Пі; лихословити, лаятись 
ВеЗа», [АихотИтися] <<ставати злим» 
Ж. [лихотіти] «лаятися, клясти» Ж, 
[лихувати] <<чинити зло», [ліх6ма] <ти
хо, важке становище» ЛексПол, [злИха] 
«дуже», [ізлИха] <ас.» Ж;- р. лих6й 
«сміливий; (заст.) злий, недобрий, тяж
кий, суворий», бр. ліхі «злий, недоб
рий; поганий, малоцінний; нещасливий; 
хвацький, славний», [ліхій] «злий дух, 
диявол», др. лих'О <mозбавлений чогось; 

лихоманка 

надмірний, зайвий; смутний; злий, по
ганий, зіпсований» п. lichy <<малоцін
ний; слабий, дрібний, бідний; (ст.) злий, 
несправедливий», ч. lichy «зайвий, не
париий; .1укавий; пустий», слц. lichy 
«фальшивий, пустий, непарний; [пога
ний, злий]», вл. Шсhі] <<порожній, ли
сий, вільний», нл. lichy <<вільний, не
одружений», болг. лих <<буйний; nрим
хливий; лукавий, підступний, злий», 
СХВ. ЛUХ <<НепарНИЙ », СЛН. \Jh «ТС. », 
стсл. ""Х''"" «надмірний, зайвий; злий; 
позбавлений чогось»;- псл. Ііхь (<*IIk
so-) <<зайвий, непарний», пов'язане з li
siti «ЛИШИТИ»; необгрунтоване рОЗ
межуваННЯ lіхь <<злий» і Ііхь <<зай
вий» (Зндзелин СБ3 52, 198; Пре
обр. І 460-461; Machek ESJC 333); 
непереконлине пов'язання з лит. liesas 
<<худий» (Зндзелин СБ3 52, 198; Buga 
RR І 332; Matzenauer LF 9, 204).
Фасмер ІІ 505; Сороколетов Лексика 
русских народньrх говорав 1966, 164-
174; Ильинский ИОРЯС 20/3, 110; По
тебня РФВ ІІ 12; Slawski IV 237-239; 
Briickner 298; Holub:-Lyer 289; Holub
Kop. 206; Schuster-Sewc 843; БЕР ІІІ 
435-436; Младенов 276; Skok ІІ 294-
295; Bezlaj ESSJ ІІ 140; Силина ОЛА 
1975, 35-55; Bern. І 717-718; Meillet 
RSI 4, 52; Pokorny 669-670.- Див. ще 
лишИти. 

[лихошіта] <<обірванець; поганий пра
цівник, шарлатан» Ж. [лихолатник] 
<<Тс. »Ж;- не зовсім ясне складне слово; 
можливо, результат видазміни давні
шого * лахолат, утвореного з основ 
іменника лахи <<лахміття» і дієслова 
латати; в такому разі первісно означа
ло «ТОЙ, хто латає лахміття». 

лихоманка «хвороба, пропасниця, га
рячка; малярія; метушливо гарячкова 
діяльність», [лихомайка] <<nррпасниця, 
гарячка» Бі, [лихоманьця] <<Трясця» Пі, 
лихоманний <<лихоманковий», лихома
нити;- р. [лихоманка] «малярія; шах
райка, ошуканка»,· [лихолиін] «шахрай», 
[лихоманить] «завдавати шкоди», бр. 
ліхаманка <<лихоманка», п. Шchman] 
«марнотрат», [licbmanic] «марнувати»;
складне слово, утворене з основ іменника 
лИхо і дієслова махйти (пор. приманка); 
первісно означало «Те, що приманює лихо»: 

24~ 



лихоманник 

варіант [лихомайка], очевидно, є ре
зультатом деетимологізації слова з ви
дозміною другої частини під впливом 
маяrпи(ся); менш переконлива спроба 
реконструкції первісного значення сло
ва як «та, що задумує лихо» і зістав
лення його з гр. бюІJ-ЄV"~'; (Потебня 
РФВ 7, 68; Меркулова 3тимология 
1983, 60-62).- Фасмер ІІ 505; Зеле
нив ІІ 77; Slawski IV 228.- Див. ще 
лихИй, манИти. 

лихоманник (бот.) «генціана хреща
та, тирлич хрестовидний, Gentiana cru
ciata L. »;- похідне утворення від ли
хоманка; назва зумовлена, можливо, 
тим, що рослину іншого виду цього ро
ду - тирлич звичайний, Gentiana pneu
monanthe L.- застосовують у народній 
медицині при лікуванні легеневих за
хворювань, лихоманки; пор. р. [лихо
дей] «тирлич».- Анненков 154.- Див. 
ще лихоманка. 

лихорадка «nропасниця, гарячка»;
р. лихорадка, п. слu. [lichoradka];
cклaднe утворення з основ іменника 
лйхо і прикметника радий, букв. «рада 
лиху», або «та, що бажає зла, має злі 
наміри», пор. р. лихорадньtй «зловмис
ний», лихорадить «бажати зла» (Зеле
нин ІІ 77); на основі приnущення у ра
дити зна чення «робІІти » пер в і сна се
мантика складного слова реконструюва

лася як «та, що робить зло» (Потебня 
РФВ 7, 68).- Фасмер ІІ 505; Сороколе
тов Лексика русских народнь1х говорав 
1966, 155, 156, 159; Slawski IV 230; 
Briickner 298; Machek ESJC 333.- Див. 
ще лихИй, радий, радити. 

[лихтувати] «знімати частину ванта
жу для полегшення судна»;- запози

чення з польської мови; п. lichtowac 
«ТС. » ПОХОДИТЬ Від НВН. Jichten «ТС. » 
(свн. l!hten «nолегшувати»), пов'яза
ного з нвн. Ieicht «легкий» (свн. liht(e), 
двн. lїht(i)), спорідненим з англ. light, 
дісл. lettr, шв. Iatt, гот. Ieihts «ТС. », 
лат. Ievis «легкий, швидкий», псл. 
Іьg'Ьkь, укр. легкИй.- Шелудько 37; 
Фасмер ІІ 506; Slawski IV 233; Brilckner 
298; К!uge-Mitzka 433, 450.- Див. ще 
легкИй.- Пор. ліхтер. 

лИцар, лицарія, лИцарство, лицар
щина, лицеретво- див. рИцар. 
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лице «обличчя; зовнішня сторона 
предмета; [поличне; речовий доказ Г, 
Пі; особа Ж; совість МСБП», [лйця] 
«щоки», [лйці] «тс. », лицювальник, [лич] 
«морда, рило», [лйче] «тверда внутріш
ня оболонка гороху або квас ол і» О, 
личйна «(заст.) маска; (лайл.) підступна 
людина; [привид, мара Пі]», личйнка 
(зоол.), лИчко (пестл.), [личко] «верхня 
сторона кожуха; тверда шкірка на зер
ні кукурудзи МСБГ; бік 0», личку
вальник, [личман] «ЛЯПаС», [лйччя] 
«морда, рило», [лицатий] «з великим, 
повним обличчям Ж, мордатий МСБГ», 
лицевий, лицювальний, лицьований, ли
цьовйй, [личковйй] «двосторонній (про 
тканину); дволикий (про людину)», лич
кувальний, [лйчний] «особистий» Ж. 
[личнИй] «акуратно зроблений», [лицу
вати] «білити; обдирати верхній шар 
побілки» МСБГ, лицювати «перешива
ти, перелицьовувати; [личити]», [ли
цьовати] <<Припасовувати; лицювати; бу
ти до лиця; перекручувати, робити з 
правди неправду», лИчити «гармонува

ти з зовнішністю, бути до лиця; відпові
дати установленим правиJ:tам », личку

вати «робити що-небудь зверху кра
щим; облицьовувати; [шліфувати]», лич
куватися «маскуватися; [(з ким) ставати 
лицем до лиця Ж]», [личкуватиси] «на
ряджатися, чепуритися» МСБГ, [без
лИчник] «безсоромник», безлИкий, без
лtІций, [безлИчний] «безособовий; без
соромний», [вилицювати] «перелицюва
ти Г; вдарити по обличчю, дати ляпаса 
Ж», [виличати] «nросвічуватися (крізь 
щось)», [виличк6вувати] «очищати шкі
ру від шерсті», [відличка] «знак, відміт
ка», [відличний] «відміюшй від інших», 
[злИчний] «порядний, пристойний, знач
ний Ж; красивий, прекрасний», [злиш
ний] «красивий, прекрасний», [заличкu] 
«бакенбарди» Ж, [залички] «Дощана об
бивка стін, складених з колод», [за
личок] «щока» Ж, [залuць 6ваний] «обтяг
нений шиною (про колеса)», [наличман] 
«маска» Ж. [наличник] <<накладна план
ка, що обрамляє вікна або двері», [на
лішнік] «внутрішній обвід віконної ра
ми» Л, [наличний] «зщшішній» Ж, [на
лично] «ОСОбИСТО» Ж, [на-лицu] «На 
лице, на правий бік». Ж. [ 6блuк] «об-



лице 

личчя; портрет» Ж. облицювальник, [66-
лич] «обличчя; портрет» Ж. обличuтель 
«викривач», [6блички] «бакенбарди» Ж. 
облИччя, облицювальний, облиць6вуваль
ний, обличuтельнuй «викривальний», об
личкувальний, [обличати] «викривати» 
Ж. [перелиць6вувати] <<Лицювати; па
родіювати», [п6лuк] «знак; личина» 
Нед, [полuка] «те.» Нед, [п6ликu] (мн.) 
«вид вишивки на рукавах дівочої со
рочки», полuчне «речовий доказ», [по
лuчник] «ЛЯПаС», ТlОЛUЧЧЯ «ПОртрет, фо
тографіЯ», полuчний, [полішнв] «речо
вий доказ» Пі, [прилuка] «відповідність, 
доречність, пристойність, порядність» 
Нед, [прилuчка] «фізіономія; характе
ристика; колорит, забарвлення; вираз; 
кришка обкладинки» Нед, [прилuчний] 
«доречний, відповідний, пристойний» 
Нед, [приличати] «застосовувати; від
повідно пристосовувати» Нед, [прилич
куваrпи1 «(у столярів) добре підігнати; 
приробити кришку обкладинки НеД>>;
р. лицо «обличчя; особа; зовнішня, 
верхня сторона; (щока]», бр. [ліцо, 
ліц6] «обличчя», др. лице «обличчя; 
щока; зовнішня сторона; перед», п. lice 
«обличчя; щока; зовнішня сторона; [по
стать, вигляд]», ч. Іісе «обличчя; (ст.) 
щока; щелепа; зовнішня сторона пред
метів», lic «то.», слц. Нее «щока; верхня 
сторона предметів, особливо плоских», 
вл. lico «щока; зовнішня сторона стіни; 
верхня сторона тканини», нл. lico «що
ка», болг. лице «обличчя; зовнішня сто
рона; поверхня; особа; [портрет, фото
графія]», мак. лице «обличчя; особа; 
верхня сторона; образ; фотографія; [що
ка, шкіра]», схв. лuце «обличчя; щока; 
постать; особа; верхня сторона;. (ст.) 
речовий доказ», слн. lice «щока; об
личчя; зовнішній вигляд; особа», стсл. 
ЛИЦЕ (род. В. ЛИЧЄСЄ, ЛИЦd) «ОбЛИЧЧЯ, 
щока; постать; зовнішній вигляд; особа; 
поверхнЯ»;:_ псл. Іісе ( < *lic'o) «об
личчя; щока; зовнішня сторона предме
тів; зовнішній вигляд; постать, форма; 
речовий доказ~ очевидно, пов'язане з 
*likь «обличчя», що збереглося у схід
нослов'янських і південнослов'янських 
мовах;- дальші генетичні зв'язки не
певні; зіставлялося з прус. laygnan 
«щока» ( < *lailшan), з ірл. lecco 

лицемір 

(< *liknon) «TG.» (Briickner 298; Traut
mann 154; Bern. І 720; Machek ESJC 331; 
Pedersen Kelt. Gr. І 159); безпідставно 
припускалося походження від гот. leik 
«тіло, плоть, труп» (Vaillant Gr. comp. ІІ 
1, 238; Uhlenbeck 261) або спорідненість 
з ним і з лит. lygus «рівний» (Torp 366; 
Uhlenbeck 261; Преобр. І 453).- Фас
мер ІІ 495-496, 506; Батожок АКД 16-
22; Slawski IV 222-225; Holub-Lyer 
~87-288; HoluЬ-Kop. 205; Schuster
Se\vc 839; БЕР ІІІ 438-439; Skok 11 
300; Bezlaj ESSJ ІІ 139, 140; Мартьшов 
Сл.-герм. взаимод. 213-217.- Пор. 
лик1 , лік1 • 

лицедій «актор; людина, яка вміє 
маскувати свої думки, вчинки», лице
дійство, лицедіяти;- р. болг. заст. ли
цедей;- книжне запозичення з старо
слов'янської мови; стсл. лицед·І:;и «лице
мір; облудник, удавальник» утворене з 
основ іменника лицЕ «обличчя» і діє
слова д'І>tати «діяти, робити».-Див. ще 
лице, діяти. 

лицемір, лицемірник Ж. лицемrрство, 
лицемірити, ст. лицемьр'Ь (XVI ст.);
р. болг. лицемер, др. лицемьр'Ь, п. ст. 
licemiernik (запозичення з ч. ст.), 
ч. Iicomernfk, ст. licemernfk, м. лu
цемер, лицомер, схв. лuцемер, слн. lice
mer(ec);- книжне запозичення з ста
рослов'янської мови; стсл: лицемtр1. 
вважається результатом видазміни дав
нішого *лицЕМ'hN1>., утвореного з основ 
іменника лицЕ «обличчя» і дієслова 
м·hмити «міняти» (букв. <<ТОЙ, хто змі
нює лице, ДВОЛИЧНИЙ») (пор. і ЛИТ. 
veidmainys «тс. »); друга частина збли
зилася з міра; можливо, є калькою гр. 
лpouu:moЛ:ipt't'Y]G, утвореного з основ 
лp6иffi:rtov «обличчя» і Л:ijirt't'Y]G «той, хто 
бере» від Лa:ІJ-~civffi «беру»; припускалась 
можливість впливу двн. lїhhazari «Об
лудник», lїhhazjan, lїhhison судавати» 
(Mikl. EW 169; Jagic AfSlPh 20, 537; 
Meillet Etudes 232); висловлювалось при
пущення про первинність форми лицє
м·І:; р1. (БЕР ІІІ 439-440; Karlowicz SWO 
342).- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
407-408; Нариси 126; Фасмер ІІ 506; 
Преобр. І 461; Slawski IV 225-226; 
Briickner 298; Machek ESJC 331; Holub-
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Lyer 288; Holub-Kop. 205; Bezlaj ESSJ 
ІІ 139; Bern. І 719; Matzenauer 55.
Див. ще лице. 

лицЯ тися «залиuятися, [кохатися]», 
лицЯння «залиuяння», [підлицЯтися] 
«підлещуватися; залицятися Нед»;
зворотне утворення від залицЯтися, зу
мовлене його деетимологізацією і збли
женням з лице.- Див. ще залицЯ
тися. 

[личман] «металева прикраса, яку 
жінки носили на шиї; пастух овеuь; 
неохайний, нечепура Л; людина, яка 
когось суворо лає, картає 0»;- р. [лич
ман] «невелика ікона, яку носили на 
шиї; металева бляшка для лічби; же
тон; дрібна монета; (мн.) ордени, меда
лі; сортувальник овець; старший па
стух, що лічить овець при перевірці», 
[личманньzй] «який має хороший ви
гляд; гарний, з білим, чистим обличчям; 
гарний тільки зовні (про товар)», Ілич
мЯнньtй] «те.», бр. [лічбан] «стара брон
зова монета, яку носили на шиї»;
запозичення з польської мови; п. liczman 
(заст.) «Металева бляшка для рахування; 
бляшка, що заміняє гроші при грі; 
той, хто лічить, рахує», Шczban] «бляш
ка, що заміняє гроші при грі» пов'язане 
з liczyc «лічити, рахуватИ» (пор. слц. 
[licma} у виразі [ani liczmy] «нічого»); 
менш обгрунтована думка (Потебня РФВ 
l, 262) про походження [личJиан] від 
свн. leisten «дотримуватися заповіді» і 
вторинне зближення з лічИти.- Фас
мер 11 506; Slawski IV 242-243; Ma
chek ESJC 268; Bern. І 720.- Пор. 
лік1 . 

лиша.йl (назва ряду шкірних хвороб), 
(лишар ж, Лишuр] «ТС. », (лишаюватий] 
«хворий на лишай» Ж, Ілішай] «пропуск 
у сівбі» Ник, !лишай] «ТС.» тж;- р. 
лишай, бр. лішай, др. лишаи, п. liszaj, 
ч. Шеj, !Шаj], ст. lisej, слц. нл. liSaj, 
БЛ. JiSej, бОЛГ. лИшей, М. лишаj, СХВ. ЛU
шііj, слн. Шаj;- псл. liSajь < *lixejь, 
похідне від Ііхь «злИй»; пор. р. Іли
х6й] «хвороба шкіри, чиряю>, (лишай] 
«зла людина; диявол, злий дух»; хво
роба, очевидно, названа за своєю дією 
на шкіру, можливо, також у зв'язку з 
давніми віруваннями, що приписують 
хвороби дії злого духа; менш обгрунто-
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вана думка про зв'язок з гіпотетичним 
коренем nсл. *liS- «червоно-жовтий» 
(Schuster-Sewc 851-852) або про спорід
неність з гр. lcєtx'lJv «лишайник» (Boi
sacq 567; Machek ESJC 336; Holub
Lyer 290).- Фасмер ІІ .506; ІJреобр. І 
461; Меркулова Зтимолсп:я 1970, 197-
199; Sla\vski IV '28::1-290; Briickпer 
300; Holub-Kcp. 208; БЕР ІІІ 444-
445; Skok ІІ 308; Ильинский ИОРЯС 
20/3, 111; Bern. І 724.- Див. ще ли
хИй. 

Jшшай2 (бот.) «нижча рослина, тіло 
якої складається з гриба і водорості, 
Lichen, Cladonia rangiferina Hoffm. (Cet
raгia)», лишайник «тс.; дзвоники шор
сткі, Campanula cervicaria L. Mak», 
[лишайціJ «лишайникю Ж;- р. лишай, 
бр. лішай, др. лишаи, п. liszajec, ч. Ji
sejnik, Шsaj], ст. lisej, слц. lisajnik, БЛ. 
Шеj, нл. liSaj, болг. лИшей, м. лишаj, 
схв. ліlшііj, слн. liSaj;- псл. liSajь (ро
слина), семантичне похідне від Iisajь 
(шкірна хвороба); назва зумовлена вжи
ванням цих рослин для лікування шкір
них хвороб.- Slawski lV 289-290; Mo
szynski KLS ІІ І, 214.- Див. ще ли
шай1. 

!лишак] (назва українця в горах 
в Угорщині);- похідне утворення від 
лиш; зумовлене вживанням слова лиш, 

очевидно, сприйманим як відмінна озна
ка в порівнянні з лемками, які вжива
ють у цьому значенні слово ле.м.
Грінч. ІІ 366.- Див. ще лише.- Пор. 
лемко. 

лише «тільки; ну бо», лиш, лишень 
«тс. »;- р. лишь, [лИшень] «ледь, тіль
ки що», др. лише «більше, крім, лише», 
схв. лашё «крім»;- псл. lise, початкова 
порівняльний ступінь середнього роду 
від Ііхь у значенні «зай13ий »; форма 
лишень, очевидно, виникла з давнішого 
*лише не і пізніше зазнала переосмис
лення.- Фасмер ІІ 507; Соболєвский 
Лекции 95; Срезневский ІІ 35; Zubaty St. 
а сІ. І 1, 328.- Див. ще лихИй. 

лишИти «не взяти. з собою; покинути, 
розлучитися; передати у спадщину; збе
регти; перестати щось робити; позба
вити», лишати, лишатися, ІлИшанкаJ 
«жінка, що залиШила свого чоловіка», 
[лишине J «решта » Ж, лИшка «не пар не 



лИшка 

число; залишок», !лишнuця] «залишок», 
лИшок, !лИитій] «зайвий», [злИшка] 
«решта; пропозиція ціни» Ж, [злuшок] 
«решта», Ізлuшній] «зайвий», !злИш
нього] «занадто», залишИти, залишок, 
залИшній «ЗаЙВИЙ», [із-лИШКОЮ] «З ЛИ
ХВОЮ» Ж. [налИшній] «зайвий», надлИ
шок, надлИІ.UК6вий, облИшити, nолишИ
ти;- р. лишИть «відібрати, позбавити», 
бр. лішні «зайвий», др. лишити «nо
збавити», лишитися «бути позбавленим, 
залишити», п. заст. І iszyc «позбавляти; 
залишити», \iszyc sit; «втрачати; уни
кати; остерігатись», ч. IiSiti «відрізня
ти», Шіtі se «різнитись», ст. Шіtі 
«звільняти, позбавляти», слu. lisit' «від
різняти, ВИДіЛЯТИ», бОЛГ. лиша «ПО
збаВИТИ, забрати; [ошукати]», м. лиши 
«позбавити», схв. лИшити «позбавити, 
відібрати; звільнити, визволити; пройти 
поруч, минути», слн. liSiti «позбави
ТИ>>, СТСЛ. ІНІШІ!tТ~І «ПОЗбаВЛЯТИ», 1\~ІШИ· 
п• С.>\ «бути позбавленим; залишатися 
збоку, сторонитися >);- псл. liSiti, liSQ 
«позбавляти; залишати, минати», liSi
ti st:: «бути позбавленим, втрачати, за
лишатися без чого, залишатися збоку», 
похідне від Ііх'Ь ( < *leik-so-) «який за
лишається, надмірний, зайвий; позбав
лений, неuілий, пустий; малої вартості; 
бідний, злий»;- віддалено споріднене з 
лит. likti, \ieka «залишатися», гр. Ісє[лш 
«залишаю», лат. relinquo (-lictus) «тс.», 
гот. leiruaп «позичати», двн. lihan, 
нвн. leihen «тс. »; іє. *leik~- «залиша
тю.- Фасмер ІІ 505, 507; Преобр. І 
460-461; Slawski IV 237-239, 294-
295; Machek ESJё 333; БЕР ІІІ 444; 
Bezlaj ESSJ ІІ 140; Силина ОЛА 1975, 
35-55; Bern. І 718; Pokorny 669-
670.- Пор. лихИй. 

ІлИшка1 ] (зоол.) «лисиця, Canis vul
pes L. », [лішка] «ТС. » ДзУЗЛП, [лИша
чий] «лисячий»;- очевидно, запозичен
ня з західнослов'янських мов; п. liszka 
«ЛИСИЦЯ», СТ. liszki «ЛИСЯЧе хутро», Ч. 
вл. нл. liSka <<Лисиuя; лисяче хутро; 
хитра людина», слц. liska «Тс. », полаб. 
Jaisk;:} «ЛИСИUЯ», ЯК іМ. ЛИШКа «ХИЖИЙ 
звір; хтось бридкий, огидний», виво
дяться з псл. *lisьka «сщшця лиса», 
для пояснення якого припускається іс
нування звукової форми псл. *Ііх'Ь 

лИштва 

«лис», паралельної до 1іs'Ь (Bri.ickner 
299); існує також думка про походження 
з lisicka шляхом спрощення і стягнення 
звуків (Machek ESJё 336).- Дзендзе
лівський УЗЛП 170; ДзАтл І 9; Slawski 
lV 291-292; Holub-Kop. 208.- Див. 
ще лис. 

[лИ шка2 ] (бот.) «гриб лисичка, Can
tharellus cibarius Fr. » ВеБ, Ілишівка, 
лішка Mak, лішивка Mak] «тс. »;- ре
зуль тат перенесення заnозиченої назви 
тварини !лИшка] «лисиuя », паралель
ного до перенесення назви укр. лисИч

ка «тс. », або безпосереднє запозичення 
в ролі назви гриба з польської мови 
(пор. п. liszka, ч. Шkа, слц. liSka «тс. ») 
з тією ж мотиваuією, що і в укр. ли
сИчка «Canthare!Jus cibarius».- Slawski 
IV 293.- Див. ще лИшка1.- Пор. ли
сИчка. 

лИшка3- див. лишИти. 
лИшка4- див. лИжка1 • 
ІлИшки1 ] (вигук для відгону телят);

не зовсім ясне; може бути пов'язане з 
[лучки] «тс. » або з лишИти. _ 

лИшки2- див. лисики. 
[лишнЯк] «лісовий горіх; горіх, що 

випав з чашечки» Ж. Mak;- очевидно, 
результат видазміни давнішого * лісн.Як 
(пор. ІліснЯк] «лісове дерево»), збли
женого з основою прикметника [лИшній] 
«зайвий».- Див. ше ліс. 

лИштва «вишивка у вигляді прямої 
гладі; кайма; обшивка одягу (звичайно 
його нижньої частини); планка на про
різі вікна або дверей, наличник; [бокова 
планка на віці скрині]», [лИства] «об
шивка нижньої частини спідниці зсере
дини» (Ме), [лиштвувати] «підшивати 
лиштву» Ж. [залишт6вник] «залізна 
смуга, що охоплює лишrву на скрині»;
р. [лиштва] «планка; підкладка під по
діл плаття; вишивка на кінцях виробу», 
бр. ліштва <<Накладна планка; підшив
ка», п. listwa «планка; тасьма; виступ, 
край)>, [lisztwa] «тасьма», ч. слu. lista 
«планка; багет»;~ через посередництво 
польської мови запозичено з німецької; 
свн. \Yste (нвн. Leiste) «край, борт, ру
бець» споріднене з дісл. lista, снн. данг л. 
lYste, англ. list «межа, бар'єр, пере
городка, край», далі з алб. l'ee «підня
тий край ділянки землі».- Шелудько 

253 



лищак 

37; Richhardt 73; Фасмер ІІ 507; Slaw
ski IV 287-288; Machek ESJC 336; 
Holub-Lyer 290; Holub-Kop. 208; 
Bern. І 724; Юuge-Mitzka 435; Юеіn 
896.- Пор. лИства. 

[лищак] (бот.) «первоцвіт, Primula 
auricula L. » Mak;- очевидно, запози
чення з польської мови; п. [lyszczak] 
«те.» є похідним від lyszczec «блищати», 
що відповідає укр. [лищати]; назва 
пояснюється тим, що вода, дистильо

вана з квітів цієї рослини, надає тілу 
гладкості і кpacи.-Slawski V 433.
Див. ще лиск.- Пор. лищИ:ця 2 • 

[лищИ:ця1 ] (ент.) «блищанка, Niti
du]a» Ж;- п. lyszczynkowate «Nitidu
lidae, родина хрущів»;- похідне утво
рення від лиск, (ли щати]; назва зумовле
на тим, що тіло комахи відливає мета
левим блиском.- Горностаєв 143-
144.- Див. ще лиск. 

ІлищИ:ця 2 ] (бот.) «ліщиця, Gypso
phila L. » Ж. ліщuця;- р. Ільzщuца], 
n. lyszczyca (ст.), lyszczec, вл. lyscica 
(з п.?) «те.»;- псл. lyscica, похідне 
від lyskь «блиск»; назва зумовлена яск
равим кольором кв!тів ліщиці.- Slaw
ski V 435; Schuster-Sewc 794.- Див. ще 
лиск.- Пор. лищак. 

ліана «витка кущова або деревна ро
слина»;- р. болг. лиана, бр. лі.Яна, 
п. ч. слц. вл. liana, схв. лиjана, слн. 
lia.na;- запозичення з французької мо
ви; фр. liane nоходить з давнішого liarne, 
що являє собою результат контамінації 
фр. viorne (з лат. vїburnum «калина>>, 
яке не має певної етимології) і фр. lier 
«зв'язувати», в основі якого лежить 
лат. ligo, -are «зв'язувати», споріднене з 
снн. \Ik «стрічка», псл. ligati «в'язати», 
укр. лигати.- СІС2 488; Slawski IV 
217; Kopaliii.ski 572; Holub-Lyer 287; 
Holub-Kop. 204; БЕР ІІІ 386; Dauzat 
435; Кluge-Mitzka 438; Walde-Hofm. І 
800.- Див. ще лигати.- Пор. альЯнс, 
ліга, лігатура. . 

ліберал, лібералізм, ліберальництво, 
ліберальний, ліберdльствуючий, лібе· 
ральничати;- р. болг. м. либерал, п. 
liberal, ч. слц. lіЬегаІ, вл. liberalizm, 
liberalny, схв. либерііл, слн. libera
l(ec);- запозичення з західноєвропей
ських мов; фр. liberal, н. Liberale, 
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англ. libera1 походять від лат. lїberalis 
«стосовний до свободи; вільний; благо
родний, щедрий», похідного від lїber 
«Вільний, незалежний», яке зводиться 
до і є. * leudhero-s «вільний; належний 
до повноправних членів племені», по
хідного від *leudlю-, *leudhi- «народ», 
що лежить також в основі псл. *ljudьje, 
укр. лЮди.- СІС2 488; Slawski IV 219; 
KopaliiJ.ski 572; Holub-Lyer 287; Юеіn 
885; БЕР ІІІ 387; Walde-Hofm. І 791-
792.- Див. ще люд. 

ліберія (заст.) «царський одяг; лів
рея; однаковий одяг шляхти, що слу

жила при дворі даного магната», [лібе
рея] «ліврея» Бі;- р. [либерия] «че
лядь; вид одягу», п. liberia «ліврея; 
(ст.) одяг придворних; придворні, одяг
нені в спеціальний одяг», ч. ст. liberie, 
libraj, Шberaj] «спеціальний одяг для 
служби», слu. ст. ІіЬегіа, слн. [liberia] 
«тс. »;- через посередниитво польської 
мови запозичено з німецької; нвн. !Li
b(e)rei] «спеціальний одяг для служби» 
через посередництво романських мов 

(ісп. librea, фр. livree) зводиться до елат. 
liberare «давати, доставляти»; початкове 
значення «видане для служби вбpaн
ня».-Richhardt 74; Фасмер ІІ 492; 
Slawski IV 219-220; Bruckner 2 98; 
Kopaliii.ski 572; Karlowicz SWO 342; 
Machek ESJC 337; Matzenauer 241.
Пор. ліврея. 

ліберті «сорт блискучої шовкової 
або напівшовкової тканини»;- р. ли
бертИ, бр. ліберці, слц. liberty «те.»;
походить від англ. liberty «свобода», 
пов'язаного з лат. ІїЬеr «вільний».
ССРЛЯ 6, 210; -Див. ще ліберал. 

лібець -див. лИбати1 . 

[лібра] «міра паперу» Ж;- п. libra 
«TG.; (ст.) одиниця ваги; грошова оди
ниця; міра аnтекарська», ч. слц. ст. 
libra «одиниця ваги, фунт», болг. заст. 
лuбра (міра ваги), схв. лабра «грошова 
одиниuя; давня міра ваги, фунт; міра 
аптекарська», слн .. \ibra «фунт, одини
ця ваги; давня грошова одиниця»;

запозичення з латинської мови; лат. 
lїbra «вага, фунт, терези» не вовсім 
ясне; припускається, що разом з гр. 

сіц. Літра, дор. Літра «те.» воно похо-



лібретто 

дить від форми *lїpra якоїсь мови Се
редземномор'я.- СІС2 489; Slawski IV 
221; Kopalinski 573; Machek ESJC 330; 
Ho!ub-Lyer 287; Holub-Kop. 205; 
БЕР ІІІ 388; Bern. І 717; Юеіn 886; 
Walde-Hofm. І 795-796.- Пор. лИт
ра\ літр. 

лібретто «словесний текст великого 
музично-вокального твору; план сце

нарію балету або кінофільму; короткий 
виклад змісту опери, балету»;- р. лu
бретто, бр. лібрата, п. libretto, ч. 
слц. вл. libreto, болг. м. либрето, схв. 
либрето, слн. libreto; - запозичено з 
італійської мови; іт. libretto «лібретто, 
книжечка» є демінутивним утворенням 
від !ibro «книга», що походить від лат. 
liber «те.» (початкова «внутрішня кора 
дерева», звідки «текст, написаний на 
ній; сукупність листків для писання; 
книга»), спорідненого з лит. І u Ьа «дошка», 
прус. lubbo «те.», псл. lub'Ь, укр. луб.
СІС2 489; Фасмер ІІ 493; Kopalinski 
573; БЕР ІІІ 388; Holub-Lyeг 287; 
Bern. І 741; Юеіn 886; Mestica 866-
867; Walde-Hofm. І 790-791.- Див. 
ще луб. 

[лібуц] (орн.) «чайка, чибіс, Vaпel
lus vanellus L. Шарл; Vanellus cristatus 
ВеНЗн, BeYr», [лібус] «ТС.» тж;- як 
і рум. !ibut, запозичення з угорської 
мови; уг. Iibuc, libucz вважається на
звою звуконаслідувального походження, 
паралельною до ЬіЬіс «те.», що виник
ла з імітації пронизшшого крику птаха 
подібно до аналогічних назв в інших 
європейських мовах (пор. укр. чтlбіс, 
[кuба], р. чuбuс, н. Кiebitz, англ. peewit, 
швед. vipa); вважається також резуль
татом контамінації bfbic «Чибіе» і Jiba 
«гуска», яке не має певної етимології 
(Tamas 501).- ВеНЗн 23; MNTESz І 
293-294, ІІ 767. 

[лівантИна] «клізма» МСБГ;- резуль
тат видазміни форми !леватuва] «те.» 
Slawski, запозиченої ·разом з бр. !лева
ттlва] з польської мови; п. lewatywa, 
[lawatywa, Iimatyna] «те.» є науковим 
терміном, утвореним під впливом фр. 
lavement «те.; миття », англ. lavement 
«промивання, клізма» на основі елат. 
lavativus «для миття», що зводиться 
до лат. lavare «митися, полоскати».-

ліверант 

Slawski IV 188; SW ІІ 696; К!еіn 
871.- Див. ще лаванда.- Пор. луг2 . 

лі вер1 «Їстівні нутрощі забитої ху
доби», ліверний;- р. ліtвер, бр. лі
вер;- запозичення з англійської мови; 
англ. liver «печінка» споріднене з снн. 
гол. дат. шв. lever, дісл. lїfr, нвн. Lе
Ьег і, далі, з вірм. leaгd «те.», а також, 
можливо, з гр. Лtnap6~ «маслянистий, 
жирний».- СІС 2 489; Фасмер ІІ 493; 
Преобр. І 451; Mikl. EW 171; Matzenau
er L.F 9, 213; Skeat 298; К!еіn 899; J6-
haпnesson 737; Vries ІІ 355.- Пор. 
лИпнути. 

лівер 2 «знаряддя для переливання рі
дини; ручний насос, яким перекачують 
рідину; [машина з коловоротом і гвин
том для піднімання воза при змазу
ванні]», !лівар] «журавель, підйомний 
кран>> О, [лівuр] «міцний довгий дрюк; 
домкрап МСБГ, [ліварк6вийl Ж;- р. 
лuвер «знаряддя для переливання рі
дини, насос», [левер], бр. лівер, [лівор] 
«те.», п. lewar <<Важіль; знаряддя для 
переливання рідини; знаряддя, яким 
товчуть просо», заст. Iiwar, lluwar] «ва
жіль», Шwor] «знаряддя для переливан
ня рідини», слн. lever «важіль»;- оче
видно, запозичення з англійської мови; 
англ. !ever «важіль» через фр. ст. !e
vёour зводиться до лат. _ levator(em) 
букв. «підйомник», похідного від levare 
«підіймати>> (СІС2 489; Фасмер ІІ 493); 
існує та кож думка про запозичення 
слова через посередництво польської 
мови з середньолатинської; елат. leva
rius, leverius «вживаний для підні
мання; важіль» є похідним утворенням 
від лат. levaгe «піднімати», пов'язаного 
з levis «легкий», спорідненим з псл. 
*lьg'Ьk'Ь, укр. легкИй.- Преобр. І 457; 
Richhardt 74; Sla\vski IV 187; Bгiickner 
297; Karlowicz SWO 341; Mikl. EW 841; 
Matzenauer 240. 

ліверант (заст.) «баришниК», [ліве
рунок] «постачання» Ж, [ліве рувсіти І 
«постачати» Ж;- р.· ст. лuверант «по

стачальник (для війська)», п. Шw(e)
rant] «постачальник, зокрема для вій
ська», ст. !i\V·erowac «займатися поста
чанням, зокрема дЛя війська», liwrowac, 
Шberowac, luberowacJ «те.», ч. ст. li
f(e)rant «постачальник», слц. liferant, 
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ліверувсітись 

м. лиферант, схв. лиферант, слн. Ji. 
ferant «тс. »;- запозичено з німецької 
мови, можливо, через посередництво 

польської; пор. пізніші прямі запози
чення з німецької мови [ліфрати] (заст.) 
«спускати колоди» О, [ліфр!}нок] «спу
скання колод» О; н. Lieferant «nоста
чальник» є похідним від liefern «достав
ляпІ, вручати», джерелом якого є елат. 

!iberare, 1iverare «передавати, доставля· 
ти», \iberare «звільнити, полегшити», 
похідне від лат. ІїЬеr «вільний»; джере
лом укр. [ліверунок, ліверувати] є від
nовідно н. Lieferung «rюстачання » і Iie
fern «постачати»; припускається посе
редництво п. ст. Ii"'·erunek «постачання, 
зокрема примусове для війська», Шwe
runek, liwrunek] «те.», п. ст. liwerowac 
«займатися постачанням, зокрема для 
війська».- Slawski IV 310-311; Kopa
\inski 579; Holub-Lyer 288; Юuge
Mitzka 441.- Див. ще ліберал. 

[ліверуватись] «Їхати човном з напну
тими парусами назустріч вітру» Берл;
неясне; можливо, результат видазміни 
слова лавірувати, зумовленої впливом 
слова клівер «вид паруса». 

лівИN СУМ, Ж, [лівий бік] «спід, 
нижня сторона (вишивки)», [левшун] 
«лівша» Л, [лєвш!}н, ливш!}н] «ТС.» Л, 
лівак «опортуніст, що прикривається 
революційними фразами; той, хто ви
користовує робочий час для додаткових 
підробітків; [ліва рука О; лівша; віл 
або кінь, що на оранці ходить попід 
борозною Ник]», [лівака] «лівша» МСБГ, 
lлівас] «те.» ВеНЗн, лівацтво, [ліва
цун] (згруб.) «лівша» МСБГ, [лівачка] 
«жінка-лівша; хата по лівий бік від сі
ней (у гуцулів)», [лівашmан] «лівша» О, 
лівизна, лівИця «ліва рука; [лівий бік 
Ж; низина на лівому березі річки Ч]», 
ліві «прихильники радикальної полі
тики», [лівк!}rt] «лівша О; незграбний 
Ж», [лівнuк] «низина на лівому березі 
річки» Ч, [лівцан] «лівша» О, ВеНЗн, 
[лівцун], лівша, [люша] «те.», лівіти, 
лівішати, вліво, зліва, наліво, уліво;
р. левьtй, бр. левьt, др. л'{)вьzи «лівий; 
неправий, злий», п. lewy «лівий; неза
конний», ч. levy «те.; неправильний», 
СЛU. )'avy «ТС. », БЛ. НЛ. Jewy «ЛіВИЙ», 
полаб. leve (leva), болr. ляв, м. лев, 
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лівкут 

[ляв], схв. ліljевїі, [levi, levї], ели. lev, 
стсл. л·/:;к'h «тс.»;-псл. lev'Ь «лівий, 
неправий, несправедливий, фальшивий, 
злий»;- споріднене з лат. laevus «лі
вий; скривлений, схилений до землі», 
гр. lccxt6G ( < *ЛcxtF6G) «лівий», лит. Ш
laiv6ti] «робити вигини, викручувати»; 
іє. *lаіцо-, можливо, з первісним зна
ченням «кривий, викривлений» (пор. 
розвиток семантики антонімічного псл. 
prav'Ь «правий» від «Прямий», а також 
схв. [kriv] «лівий» при крИв «кривий; 
винний; фальшивий»).- Фасмер ІІ 473; 
Иванов-Топоров Слав. сем. системь1 
91-98; Преобр. І 485; Slawski IV 190-
191; Brйckпer 297; Machek ESJC 329; 
Holub-Lyer 286; Holub-Kop. 203; 
Schuster-Sewc 834-835; БЕР ІІІ 586-
587; Младенов 282; Skok ІІ 299; Bezlaj 
ESSJ ІІ 137; Мартьшов Язьш 73; Bern. І 
714-715; Stang 32; Trautmann 148; 
Walde-Hofm. І 750-751; Ernout
Meillet І 338; Frisk ІІ 73; Pokorny 652. 

[лівИй2 ] «привільний» О, [лівкuй] 
«слабий, легкий, незв'язаний; рідкий; 
втомлений Ж; недостатньо туго спря
дений Ме, Кур]», [лівuти] (кому) «під
даватися, постуnатися; слабнути Ж; 
попуQкати, робити вільнішим 0», [лів
ко] «слабо; вільно, просторо» О, [облі
вuти] «зробити легким, ослабити, слабо 
зв'язати» Ж, [полівuти] «полегшити, 
ослабити, пом'якшити» Ж, [полівлІО-
щий] «заспокійливий; такий, що по
м'якшує, полегшує» Ж;- ч. levny «по
мірний, стриманий, дешевий», leviti «по
м'якшувати, стримувати», leveti «ста
вати помірним, стриманим», слц. [l'avny, 
levny] «помірний, м'який», [levnit'];
cnopiднeнe з лит. Iiauju, lбviau, liauti 
«перестати (щось робити)», лтс. l'auju, 
l'avu, l'aut «дозволятй», l'auti-s «підда
ватися», прус. au-laut «вмирати», гот. 
lewjan «зраджувати», lcw «нагода, при
від»; іє. *leu- «ослабити».- Machek 
ESJC 329; Holub-Lyer 286; Holub
Kop. 203; Куркина 3тимология 1973, 
42-43; Петлева 3тимология 1983, 46-
47; Bern. І 715; Pokorny 682-683; 
Stang 32. 

[лівкут] «лівша», [лівкутник] «те.; 
незграбний Ж», [лівкут6м] (присл.) 
«Лівою рукою»;- результат контаміна· 



ліврея 

ції слів ліаак, лівша і [.маньк,tjт] «лівша», 
[майкут] «TG.».- Див. ще лівИй\ мань
кут. 

ліврея «формений одяг для швейца
рів, лакеїв та ін.»;- р. болг. ливрея, 
бр. ліурЗя, ч. слц. livrej, вл. liwreja, 
м. схв. ливреjа, слн. livreja;- заnози
чення з французької мови; фр. livree 
«одяг, що надається князями слугам» 

пов'язане з livrer «видавати, вручати», 
яке походить від лат. lїbero «звільняю. 
віддаляю, захищаю, даю», пов'язаного з 
Ії ber «вільний».- СІС2 489; Фасмер ІІ 
494; Slawski lV 220; Machek ESJC: 337; 
Holub-Lyer 291; Holub-Kop. 209; 
БЕР ІІІ 392; Dauzat 440; Gamillscheg 
574; Walde-Hofm. І 791.- Див. ще 
ліберал.- Пор. ліберія. 

ліга \ІОб'єднання окремих осіб, ор
ганізацій, держав; асоціація»;- р. болг. 
м. схв. лйга, бр. ліга, п. ч. Gлц.вл. нл. liga, 
слн. liga;- запозичення з французької 
мови; фр. tigue через іт. ст. liga «те.» і 
елат. liga «зв'язок» походить від лат. 
ligo, ligare «зв'язувати», спорідненого з 
псл. ligati «ТG. », укр. лигати.- СІС2 

489; Slawski IV 249-250; Kopalinski 
574; Holub-Lyer 288; Dauzat 437; Wal
de-Hofm. І 800.- Див. ще лигати.
Пор. альЯнс, ліана, лігатура. 

[ліrа] «бричка» Ж;- неясне; мож
ливо, зводиться до н. Liege «кушетка, 
шезлонг», похідного від Iiegen «лежати». 

лігатура «зображення одним письмо
вим зна ком двох або кількох літер»;
р. болг .. схв. лигатура, бр. лігатура, 
п. ч. вл. ligatura, слц. ели. ligatiira;
чepeз посередництво німецької мови 
(нім. Ligatiir) запозичено з середньо
латинської; елат. ligatura «зв'язування, 
поєднування» походить від лат. ligo, 
ligare «зв'язувати, скріплювати», спо
рідненого :З псл. ligati «те.», укр. ли
гати.- СІС2 489; Kopalinski 574; Sl. 
wyr. obcyoh 429; Holub-LyeF 288; 
БЕР ІІІ 394; Walde-Hofm. І 800.
Див. ще лигати.- Пор. альЯнс, ліана, 
ліга. 

лігвище, лігвuсько, лігво, ліг.ма, лі
гомо -.nив. лежати. 

[ліrерка] «вид верхнього жіночого 
міського одягу»;- неясне. 
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лід 

лігроІн «один з продуктів перегонки 
нафти»;- р. болг. лигроИn, бр. ліграіn, 
п. ligroina;- запозичення з західно
європейських мов; англ. ligroin(e), фр. 
Hgroїne, н. Ligroin(e) етимологічно не
ясні.- СІС2 490; Юеіn 889. 

лід «замерзла вода», [лед] «грудка 
кам'яної солі» МСБГ, ледеnець «прозора 
тверда цукерка», [ледйnа] «донний лід» 
Ж. [ледuца] «грудка кам'яної солі» 
МСБГ, [ледИця] «ожеледиця», [ледище] 
«льодяне поле; глетчер» Ж. [ледівка] 
«ожеледиця, льодяні бурульки на дере
вах; кам'яна (кристалізована) сіль», [ле
дівnЯ] спогріб з льодом, у якому збе
рігають продукти» Ж. [ледnuк, ледnй
ця] «то.» Ж. [ледоввць] «глетчер; го
стрий гвіздок для підковування коня на 
зиму» Ж. [ледовиско] «льодяне поле; 
глетчер» Ж, [ледовИця, ледовище] «те.» 
)К, [лед6вnя] «льех з льодом; холодна 
кімната» МСБГ, [ледЯnка] «ожеледиця; 
льодяні бурульки на деревах; кам'яна 
(кристалізована) сіль», [лідnuця] «по
гріб з льодом», [ладок] «фігура з льоду, 
на якій спускаються з гори або ката
ються, як на санках» Ва, [льод] «лід», 
[льодйnа] «Крижина; шматок, брила льо
ду», [льодuця] «ожеледь Мо; льодохід; 
куски поламаного льоду при його окре
санні» Дз, [льодівка] «ожеледиця; льо
дяні бурульки на деревах; кам'яна кри
сталізована сіль», [льодnuця] «погріб з 
льодом», льодовИк «скупчення великих 
мас льоду; глетчер», [льодовйця] «оже
ледь» Ник, льодовnик «погріб з льодом», 
льодовnя «те.», льодок «напій з медом і 
спиртом, який п'ють охолодженим», льо
дяnuк «прозора тверда цукерка», леде
nuстий, [ледuстий] «льодяний; покри
тий ЛЬОДОМ» Ж, [ледоваmий] «ЛЬОДЯНИЙ, 
морозний» )1(, [ледовuй] «з льоду» Ж, 
[ледяnuй] «те.», льодИстий «З великою 
кількістю льоду; дуже холодний», [льо
доватий] «льодяний, морозний» Ж. льо
довИй, льодовИтий «льодистий», льодя
nuй, ледеnuти «пронизувати холодом; 
холодити, морозити», ледеnіти «пере
творюватися в лід або покриватися льо
дом; ціпеніти», ~ледовdтіти] «Те.» Ж, 
[зdледа] «льодова кора» Я, заледеnі
лий. !оледиця] «ожеледь», обледеnілий, 
підлідІіuй, nідльодnий, підІLьодовцй, під-
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лІд ви 

льодовиковий, [поледuця] «ожеледиця; 
дощ з І\рупою Нед; ожеледь, сніг на 
дереві ВеУ г », [поледівка] «ожеледиця», 
[полед6вuця] «тс. », [прИлідок] «тонкий 
лід» Нед;- р. бр. лёд, др. лед'Ь, п. вл. 
Ібd, ч. полаб. Ied, слц. l'ad, нл. Iod, ст. 
Ied, болг. лед, м. лед «Лід, мороз», схв. 
лед «лід; град», слн. Ied, стсл. лед n 
«лід; холод, мороз»;- псл. Іеd'Ь «за
мерзла вода; [мороз; град]»;- спорід
нене з лит. [Iedus] «лід», Jedas «тс. », 
Ieda1 (мн.) «Град», лтс. It;dus «лід», 
прус. Iadis ( < *ledas) «тс. »; можливо, 
пов'язане з ірл. Iadg «сніг».- Критенко 
Вступ 517; Фасмер ІІ 474; Преобр. І 
444; Slawski IV 339-340; Bruckner 301; 
Machek ESJC 324; Hoiub-VLyer 283; 
Hoiub-Kop. 200; SchLtster-Sewc 856; 
БЕР ІІІ 343-345; Младенов 271-272; 
Skok ІІ 283-284; Bezlaj ESSJ ІІ 130; 
ЗССЯ 14, 91-92; Bern. І 699; Mikl. 
EW 162; Trautmann 154; Fraenkei 350; 
Топоров IV 411-414. 

[лідви] «стегна» ж, [лідвиці, ледвuці] 
«тс. » Ж, [лідвейнuй] Ж, [лідвuчний] 
Ж;- очевидно, залозичення з чеської і 
словацької мов; ч. заст. Iedvi «стегна; 
поперек; (перен.) нутрощі», слц. I'advie 
(заст.) <<Поперек; (перен.) нутрощі», 
l'advy (заст.) «нирки>>, l'adva «нирка», 
Iadvenica «те.» відповідають р. ст. лядвея 
(мн.) «поперек; промежина; стегно», з 
яким пов'язані р. лЯжка «стегно», лЯд
венец (бот.) «лядвенець».- Див. ще лЯд
венець. 

лідер, лідерство, лідИрувати;- р. 
болг. схв. лИдер, бр. лідар, п. Iider, 
ч. слц. leader, слн. Iider, 1eader;- запо
зичення з англійської мови; англ. lea
der «керівник, ведучий» є nохідним 
утворенням від Iead «вести», спорідне
ного з свн. Ieiten, двн. Ieiten, Ieittan, 
нвн. Ieiten .«тс. ».- СІС2 490; Slawski IV 
249; Kopaliiiski 562; Sl. wyr. obcych 
428; Hoiub-Lyer 28,'3; Юеіn 873.- Див. 
ще лейтмотИв. 

Лідія (жіноче ім'я), Ліда, ст. Лvда 
(1627);-р. болг. ЛИдия, бр. Лідзія, 
ч. Lydie, слц. Lydia, м. Лидиjа, схв. 
Лидиjа, слн. Lidija;- запозичення з 
грецької мови; гр. Лu<'\[а утворене на 
основі прикметпика ЛббtаG «лідійський,> 
(букв. «лідійка, уродженка Лідії, місце-
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лІзти 

вості в Малій Азії»).- Сл. вл. імен 
244; Петровский 142; Спр. личн. имен 
506; Knappova 248; Суперанская 88; 
Илчев 303; Constantinescu 95. 

[ліж] «лисина» Ж;- неясне. 
[ліжкИ] «лужкИ» Кур;- очевидно, 

фонетичний вар і ант форми лужкИ 
( < псл. *Iqzьk-), аналогічний до дібро
ва (замість дуброва з *dqbr-), заміж 
(замість замуж із za mqzь).- Див. ще 
луг1 • 

ліжко, лЕжма, ліжнИк, ліжнИця -
див. лежати. 

лізти «пересуватися по поверхні всім 
тілом, плазувати; повільно йти; підій
матися по чому-небудь угору або спу
скатися вниз», лізиво «вид вірьовочної 
драбини», [лізтвuна] «драбина» Ж, 
[лізтнИця] «тс. » Ж. [лізтвИчка] «гвин
тові сходи» Ж, [лізунка] «гадюка» О, 
[влізтися] «вміститися, ввійти» Ме, [влі
затися] «ТС. » Ме, [влізлuвець] ж, влізли
вий «надокучливий, набридливий», вИ
лізлий, злізати, залізати, [заліз] «зай
да, заброда» Ж, [заліза (ч. р.), залізка 
(ж. р.), залізь (ж. р.)] «ТС.» Ж, [залізло] 
«завізно» Ж, [полізун] «який повзає 
на колінах» Нед, розлізлий, улізливий 
«влізливий»;- р. лезть, бр. лезць, др. 
л13зти, п. lezc, ч. lezti, слц. Iiezt', вл. нл. 
Iezc «лізти; іти», полаб. Ieze «повзе; 
дряпається нагору», болг. [лезя] «лізу; 
йду», м. [I'az'a] «лазить» (про дитину), 
схв. ст. ljesti, !Їsti, слн. l~sti, стсл. 
~·злtсти, uсл. лtсн•, л·І:;зн.;- псл. Iezti, 
IezQ «лізти, повз ти», пов' язане з Iaziti; 
співвідношення псл. е : а відбиває чер
гування іє. е: 5, але в даному разі 
могло розвинутись і вторинно;-спорід
нене з лтс. lezat «зсуватися», І {!zuбt 
«іти дуже nовільно, волочитися », Iezet 
«nовільно йти, підкрадаючись», Iezens, 
Iezns, lezs «плоский, рівний», прус. Іїsе 
«nовзе», можливо, також з дісл. Iagr 
«низький», 1i:Egja «робити низьким, ста
вати низьким; опускати; задовольняти 

(спрагу); заспокоюватися», свн. laege 
«ПЛОСКИЙ», англ. Iow «НИЗЬКИЙ»; іє. 
*Ieg-, можливо, тотожне з *Ieg- «збира
ти» (гр. Л.Єуrо, лат. І ego «Те.») або і є. 
*Щ~h-, *Iegh-, можливо, пов'язане з 
*Iegh- «лежати».- Фасмер ІІ 476-477; 
Slawski IV 192-193; Bruckner 297; 



лій 

Machek ESJC 329; Holub-Lyer 287; 
Holub-Kop. 204; Schuster-Sewc 835; 
БЕР ІІІ 348-349; Младенов 269; Skok ІІ 
278; Bezlaj ESSJ ІІ 136; Bern. І 715-
716; Мельничук 3тимология 1984, 144; 
Trautmann 216; Fraenkel 349; Pokorny 
660.- Див. ще лазити.- Пор. лежати. 

лій, лійка, лійковина, лійк6вище, лій
куватий, лійнИй, лійнuк, лійнЯ. -див. 
лИти. 

[лійці] «віжки», [ліци, ліцка] «ТС.» 
Ж;- р. [лейцьt], бр. лейцьt, п. lejc, мн. 
lejce, [lec, leca, lic, lica, lyc, letcka, 
lecka, Iicka], ст. lec, lijec, ч. [lacaly, 

lacary], слц. liace, [ladze, ]есе], nолаб. 
latcar;- через посередниитво польської 
мови запозичено з німеuької; нвн. Leit
seil (свн. leitseil, снн. leide-sёl) «те.» 
складається з основ дієслова leiten «ве
сти, керувати» і іменника Seil «канат, ві
рьовка» (свн. sei!), спорідненого з снн. 
днн. дфриз. sё!, гол. zeel, дангл. sal, 
англ. sole, дісл. seil «те.».- Шелудько 
37; Richhardt 74; Sla\vski lV 122-!23; 
Bruckner 293; Machek ESJC 316; Holub
Lyer 278; Bern. І 699; Mikl. EW 164; 
Юuge-Mitzka 435, 700.- Див. ще лейт
мотИв.- Пор. лІдер, лоція. 

лік1 «лічба; результати підрахунків; 
[число, кількість; велика кількість 
ЖJ », [л іка] «та.» Ж. [личбrі] «л і чба » Ж. 
Бі, лічба, лічення, лічИлка, лічИльник, 
[лічільник] «той, хто рахує», лічіння, 
лічений «дуже малий кількісно», лі
чИльний, [лічма] «ліком», [лічбувсіти] 
«рахувати» Ж, лічИти «рахувати; вра
ховувати; вважати», [личИти] «ТС. » Ж, 
О, [безлuчча] «незліченністЬ» Я, безліІС 
«дуже велика кількість», безліч «тс. », 
[безлічно], вилічувати «підраховувати; 
відраховувати; вираховувати», відлік, 
відліч «віднімання», відлічений, зtілік, 
залікОвий, налічувати, налічений «який 
існує у великій кількості», &долік «не
догляд; дефект; відсутність належної 
кількості», [недоліку] «приблизно» Ж, 
иедолічуватися, недооблік, незліченний 
«незчисленний», незлічймий, [незлічний 
Ж] «ТG.», [незліченне] «незліченно», [не
злічеио] «те.», [неполічИмий] «незлічен
ний» ж, облік, r обліч] «розрахунок», 
обліковець, обліковувати «вести облік», 

17* 

лік 

облікувати (док.) «п_ідрахувати; визна
ти», облічувати «Шдраховувати кіль
кість; обраховувати», облічуватися «роз
раховуватися», перелік, [переліІСа] «під
рахунок; перекличка »Ж, перелічуваль
ний, пере6блік, [полічсіти] «вміщувати» 
Пі, [розлік] «розрахунок» НеД, розлі
чувати, розлічуватися «підраховувати, 
лічити», [уличити] ВеЛ;- запозичен
ня з польської мови (звукові форми з ли· 
можуть бути власними, успадкованими з 
праслов 'янсьrюї мови); п. lik «кіль
кістЬ», як і р. [лик] «лічба, число», бр. 
ліІС, лічЬ!ць, др. лико «лічба, кількість», 
ч. [Ііёіt, liёit'] «рахувати», слц. ст. li
ёit', в л. Ііё іС, :ал. І icys «Те. », зводитьея 
до псл. півн. Шkь] «рахунок», Шёіtі] 
«рахувати», пов'язаних, очевидно, з 
псл. liciti «формувати, оздоблювати; 
бути видимим, бути подібним», яке 
збереглося в укр. лИчити «бути до 
лиця>), р. ст. і діал. личИть «лиuювати, 
глянuювати, полірувати», q_ Ііёіtі ема
лювати, прикрашати; описувати; [бі
лити]», слц. liёit' «малювати; живо опо
відати, [білити]», болг. ли ча «бути ви
димим, впадати в очі; бути подібним; 
[оголошувати]», м. ли чи «оздоблювати, 
бути подібним, відповідним; бути до 
лиuя; розголошувати», схв. лИчити, лfі
чйм «бути подібним», Шсіtі, licim] «кри
чати, оголошувати; продавати на аук

ціоні; малювати, оздоблювати; фарбу
вати; білити», ст. «формувати», елн. 
liёiti «поліnшувати, оздоблювати, полі
рувати, малювати», стсл. личити «Ого

лошувати»; від первісного значення «ро
бити знак, робити видимим» розвину
лось значення «рахувати», далі «розnо
відати»; не зовсім ясне генетичне сnів
відношення з лит. lyk(юti «рахувати; 
робити на чомусь знаки», лтс. likt «до
мовлятися, погоджуватися на торзі», 
яке пов'язується також з лат. licere 
«бути виставленим на продаж», liceri 
«торгуватися», licet «можна, годить
ся».- Фасмер 11 496; Преобр. І 452-
453; Slawski IV 245-246, 253-254; 
Bri.ickner 299; Schuster-Sewa 840-841; 
БЕР ІІІ 441-442; Skok 11 300; Bern. 1 
720-721; Mikl. EW 169; Matzenaueli 
LF 9, 203; Walde-Hofm. І 797; 3ССЯ 
14, 191-192.- Див. ще лице. 
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лік 

лік2 «ліки», [л іка) «тс. » Ж. лікар 
СУМ, Ж, [лікаренко] «син лікаря», 
[лікарuшка] (знев.) Ж, [лікарівна) «доч
ка лікаря», лЕкарка СУМ, Ж. [ліксірник] 
«аптекар» Пі, Ж, [лікарнИцтво] «апте
карське заняття» Ж. [лікарниця] «апте
ка>> Пі, лікарня «лікувальний заклад; 
[аптека Ж]», [ліксірство] «медицина» Г, 
Ж, лікарство «ліки», [лікарчук] (знев.), 
лfкарша «дружина лікаря», ліки, [лікИ] 
«вилікування, одужання>> (Ме), [лічеб
не] «плата за лікування>> Ж, [лічебниця! 
«лікарня» Ж. лічець (заст.) «лікар», 
лікарнЯний, [лікарственний] щілю
щий », лtкарський, лікарський «який має 
лікувальні властивості», лікувальний, 
[лічебний] «лікувальний» Ж, [лІчений] 
«лікований; той, хто лікується МСБГ», 
лікарювати, лікувати, лікуватися, лі
чИти «лікувати», лічuтися, виліковний, 
злікувати <<Вилікувати», злічИти пс. », 
залікувсіти «загоїти, вилікувати; не
правильно лікуючи, довести до смерті», 
невиліковний, підлікар «фельдшер», під
лікувати, [полік] «вилікування, виправ
лення» Пі, [п6ліч] «лікування» Нед, 
перелікуватися «пол і куватися більше, 
ніж слід; заподіяти собі шкоду зайвим 
лікуванням»;- р. [лека] «лікування, лі
ки», [лека) «ЛіКЮ>, лечИть, бр. ЛеКі 
«ліки; [лікування]», др. л'{)ковати, п. 
lek, leki, ш~k. lik, lyki], ч. lek «ліки», 
ст. «чаклунський лікувальний засіб», 
слц. liek «ліки», вл. lek, болг. м. лек, 
СХВ. лйjеК, лек «ТС. », СЛН. 1ek «Ліки; 
талісман», стсл. лtчь.sd;- псл. lekь «Лі
ки, лікування», leCiti «лікувати»;- оче
видно, зап()зичення з германських мов; 

гот. Iekeis «лікар», двн. lahhi «тс. », 
гот. Іёkіпоп «лікувати», двн. lachiпon 
«ТС. », можливо, споріднені з гр. ЛЄуrо 
«збираю; рахую; говорю», лат. lego 
«збираю; читаю; виголошую» (пор. свн. 
lacheпen «замовляти хворобу», lache
n:Ere «чарівник, знахар, який замовляє 
хворобу»); германські слова виводяться 
також з кельтських мов (пор. дірл. lїaig, 
род. в. lega «лікар»); заперечення гер
манського nоходження слов' янських 
слів і розгляд їх як здавна успадкова
них, споріднених з лат. loquor говорю», 
гр. ЛУ] хЄrо «кричу» (Младенов 282; Skok 
ІІ 296; пор. також Мартьшов Сл.-герм. 
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лі кована 

взаимод. 210) і з наведеними словами 
германських мов (Schuster-Sewc 822-
823) видається менш переконливим.
Фасмер ІІ 477-478; Преобр. І 486; 
Шанский ЗИРЯ ІІ 134; Slawski IV 
124-125; Machek ESJC 325; Ho\ub
Lyer 284; БЕР ІІІ 351-352; Bezlaj 
ESSJ ІІ 132; ЗССЯ 14, 175-176, 191-
195; Критенко Вступ 531; Bern. І 710; 
Feist 329; Гамкрелидзе-Иванов 827. 

ліквідація «nрипинення діяльності 
припинення існування; знищення», лік
відатор, ліквідаторство, ліквідацtйний, 
ліквідний «який легко реалізується, обер
тається на готові гроші», ліквідувсіти;
р. болг. ликвидсіция, бр. ліквідсіцьzя, 
п. likwidacja, ч. likvidace, слц. likvi
dacia, вл. likwidacija, м. схв. ликвида
циjа, слн. likvidacija;- запозичення з 
західноєвропейських мов; фр. англ. li
quidatioп, н. Liquidatiбn утворено на 
основі елат. liquidatio «закінчення 
справи», яке походить від liquidus «ві.'Іь
ний від боргів», лат. liquidus «текучий, 
плинний», пов'язаного з liquere «бути, 
ставати плинним», похідним від lix 
(род. в. licis) «луг», спорідненого з дірл. 
fieuch «вологий», сбрет. gloeb «тс. », 
кімр. glwith «туман ».-СІС2 491; Фас
мер ІІ 496; Stawski IV 254; Kopalinski 
574; Holub-Lyer 289; БЕР ІІІ 399; Юеіп 
895; Walde-Hofm. І 812.- Пор. лікер. 

лікер;- р. ликёр, бр. лікёр, п. li
kier, ч. слц. liker, вл. Iiker, болг. ли
кь6р, м. ликер, схв. лйкёр, слн. li
ker;- запозичення з французької мови; 
фр. liqueur «лікер» походить від лат. 
liquor «рідина», пов'язаного з liquёre 
«бути, ставати плинним».- СІС2 491; 
Фасмер 11 496; Slawski IV 254; БЕР ІІІ 
400; Dauzat 439; Walde-Hofm. І 812.
Див. ще ліквідація. 

лікнеп «навчання в СРСР неписьмен
них дорослих; школа для дорослих», 

лікнепівський;- складноскорочене сло
во, утворене на основі словосполучення 
ліквідація неписьменності як калька р. 
ликбез, утвореного на· основі словоспо
лучення ликвидация безгра.мотности.
Див. ще ліквідація, не, писати. 

[лікбвана] (у сполученні л. квасоля) 
«велика, продовгувата, плоска» Мо;
неясне. 



лікоть 

лікоть, [л6кіть] «лікоть», tл6коть, 
л6хот Л, л6хоть Л] «те.», [ліктевuй] 
Ж. ліктьовИй, [локтьовuй], надліктьо
вuй, підлокітник «бильце крісла>>, [під
локітє] «вид підставки» Нед, [підло
к6тник] <<Лутка у вікні» Ва, Нед;
р. лдкоть, бр. л6каць, др. лок'Ьть, п. 
lokiec, ч. Ioket, слц. laket', вл. lochc, 
нл. loks, полаб. liit'it, болг. лак'Оm, м. 
лакот, схв. лtікат, слн. laket, [lakat], 
СТСЛ. 1\l\K"hTЬ.;- ПМ. *olkьtь «ЛіКОТЬ»;
СПОріднене з ли·r. alkune, лтс. ~lkuone, 
~Jkune, · e]ks «ТС. », ~!kuons, ~lkuoпis 
«ЗГИН», прус. a)kunis «ЛіКОТЬ», ЛИТ. 
uolektis (чол. р.), uolektis (жін. р.) 
«лікоть, ліктьова кістка», лтс. uolekts 
«лікоть», прус. woltis «передпліччя», 
гр. &Ла~ «передпліччя, лікоть», ФЛЄvУJ 
«ТС. », лат. ulna «лікоть», гот. aleina, 
двн. еІіпа «те.», вірм. olok' «гомілка», 
дірл. uilenn «кут», кімр. elin «лікоть», 
дінд. aratnil) «те.»; іє. *el-, *ol- «згина
ти».- Фасмер ІІ 514; Преобр. І 466; 
Slawski V 157-158; Brйckner 311; Ma
che~ ESJC 338; Holub-Kop. 209; Schus
ter-Sewc 771-772; БЕР ІІІ 294; Младе
нов 269; Skok ІІ 263-264; Bezlaj ESSJ ІІ 
121-122; Критенко Вступ 508, 542; 
Trautmann 202; Топоров 75-76; Рома
нова 69; ·Pokorny 307-309.- Пор. ла
н:та. 

Ліліана (жіноче ім'я);- р. Лилиана, 
бр. ЛіліЯна, п. слu. Liliana, болг. Ли
лЯна, м. Лилjана, схв. JЬu;ьана, слн. 
Liljana;- запозичення з західноєвро
пейських мов; нім. іт. ісп. Liliana, англ. 
Liliane «те.», очевидно, утворено від 
лат. lilium «лілія».- Сл. вл. імен 244; 
Петровский 142; Илчев 303; Paul Ю. 
Vnb. 110.- Див. ще лілія.- Пор. Лілія. 

ліліпут «карлик»;- р. болr. лили
т)т, бр. ліліпут, п. liliput, ч. слц. li
liputan, схв. лилипутанац, слн. lilipu
tanec;- запозичення з ангдійської мови; 
англ. lilliputian «ТС. »утворено письмен
ником Дж. Свіфтом (1667-1745) як на
зву .людей, що населяЮть фантастичний 
острів і країну Ліліпутію (англ. Lilli
put) у романі «Подорожі Гуллівера».
Булаховський Нариси 100; Акуленко 
141; КЗСРЯ 240; Ho!ub-Lyeг 289; 
Slawski IV 258; БЕР ІІІ 402; Кlein 
890. 

лілбвий 

лілія (бот.) «Lilium L. »,лілея, [лелія 
Ж, лилеяЖ, лuлияЖ, лилиЯсЖ] «те.>>, 
лілійні «родина рослин Liliaceae», [лі
лієваті, лилієваті] «те.» Mak, лілійний, 
[ліліЄвий Ж, лілій6вий], лілейний;- р. 
лt!лия, (заст.) лилея, бр. лілія, лілея, п. 
!Ша, ч. lilie, слц. l'alia, вл. !ilija, 
нл. le!uja, болг. лuлия, м. лилиjа, схв. 
ІЬіиьан, лit;ьart, лiljep, [лilлuja], заст. 
поет. лилеjа, слн. lilija;- запозичене з 
латинської мови, можливо, через ні
мецьку (двн. !Ща, свн. lilje, нвн. LШе 
«лілія»); лат. lilium (мн. !Ша), як і гр. 
Л.єfptov «тс. », походить з якоїсь східної 
середземноморської мови; джерелом вва
жається єгип. l)rrt (копт. hrёri, hlёli), 
пов'язане, можливо, з хам. ilili «квітка», 
берберським alili «олеандр».- Акулен
ко 142; Фасмер ІІ 497; Преобр. І 453; 
Slawski IV 256-257; Bruckner 299; 
Machek ESJC 333; Holub-----:;Lyer 289; 
Ho1ub-Kop. 207; Schuster-Sewc 844-
845; БЕР ІІІ 403; Skok ІІ 302; Bezlaj 
ESSJ ІІ 141; Bern. І 721; 1'V1ikl. E\V 164, 
170; Walde-Hofm. І 801; Kluge-i\iШzka 
441; Юеіn 890. 

ЛіJlія (жіноче ім'я);- р. болг. Лй
лия, бр. Лілія, вл. Lilija, м. Лилиjа, 
схв. Лилиjа, слн. Lilja;- утворено на 
основі назви квітки л[лія.- Сл. вл. 
імен 244; Петровский 142; Суперанская 
88; Илчев 303; Спр. личн. имен 506.
Див. ще лfлія.- Пор. Ліліана. 

[ліліЯк] (бот.) «бузок, Syringa L. » 
Мо;- n. lilak, ч, заст. lilak, болг. лИ
ляк, лЮляк, м. лилjак, схв. ;ьй;ьак;
запозичення з східнороманських мов; 
молд. лили Як, рум. ІіІіас <пс. », як і 
слова південнослов'янських мов, похо
дять від тур. leylak, в основі якого ле
жить ар. lailak, lїlak, що зводиться 
до перс. liiak «Те.»; слова західносло· 
в'янських мов через посередництво за
хідноєвропейських походять з того са· 
мого арабського джерела.- Slawski IV 
255-256; Bruckner 299; Machek ESJC 
333; J m. rostl. 180; БЕР ІІІ 403; Мла
денов 275; Skok ІІ 337; Bern. І 721; 
Mikl. EW 169; СДЕЛМ 236; DLRM 
457; Lokotsch 105.- Див. ще ліловий. 

лlЛовий «світло-фіолетовий», лілу
ватий, лілов[ти;- р. лил6вьzй, бр. лі
л6вьt, п. lilio\vy, Ша, вл. Ша, ч. lilovy, 
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Ша, слu. lilavy, болг. лилав, м. лилав, 
схв. лufl(i, слн. Ша, Шast «те.»;- видо
змінене запозичення з західноєвропей
ських мов; н. !іІа, фр. lilas, ісп. Шае 
«Те.» походять від ар. Шаk, laylak 
«бузок», джерелом якого є перс. lїlak, 
фонетичний варіант слова пїІаk «бла
китнуватий», похідного від nїl «блщшт
ний, індиго», що rюходить з дінд. nїlal) 
«синій», етимологічно неясного (при
пускається, що в основі його лежить 
іє. *п!- {<сяятю).- Фасмер ІІ 497; Пре
обр. І 453-454; Бахилина 255; Slawski 
IV 257; Bruckner 299; Machek ESJC 333; 
Holub-Lyer 289; БЕР ІІІ 401; Кluge
Mitzka 441; КІеіп 889.- Пор. ліліЯк. 

[лімай] (бот.) «айва, Cydonia Mill.» 
МСБГ;- неясне; можливо, результат 
видазміни запозиченого молд. лзмЬtй «ли
мон (дерево)»; перенесення назви могло 
бути зумовлене подібністю плодів за 
кольором і формою. 

лімб «диск з поділками на градуси у 
кутомірних приладах; вузький край чо
го-небудь»;- р. болг. лимб, бр. лімб, п. 
ч. слu. limbus, схв. лимбус, слн. limb 
«Тс. »;-запозичення з латинської мови; 
лат. limbus ( <* lembos) «кромка, кай
ма, облям-івка» споріднене з дінд. lamba
te «висить, звисає», свн. limpfeп «куль
гати», англ. limp «тс. », нвн. Lumpen 
«лахміття», псл. slab'Ь, укр. слабйй.
СІС2 491; Kopalinski 574-575; РЧДБЕ 
403; \Valde-Hofm. І 802-803; Кlein 
892, 1457; Pokorny 655-657.- Див. ше 
сJ1абИй. 

[лімба] (бот.) «тополя пірамідальна, 
Populus pyramidalis Roz.» Mak;- оче
видно, видозмінене запозичення з че
ської мови; ч. linda «тополя пірамідаль
на; тополя біла, Populus alba 1-. >>, як і 
слц. діал. вл. liпda «тополя біла», мож
ливо, походить від нвн. Liпde <<липа)); 
на українському грунті зазнало збли
ження з [лймба] «сосна кедрова, Pinu~ 
cembra L. »; зіставлення з лит. blendis 
«верба пурпурова, Salix purpurea L. » 
(Machek ESJC 334),недостатньо обгрун
товане.- Schuster-Sewc 846.- Пор. 
лИмба. 

ліміт, лімітація, ліJtітувати, понад
лімітний;- р. болг. схв. лимйт, бр 
ліміт, п. ч. слц. вл. limit, слн. 1im1-
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лінгвістика 

t(a);- запозичення з французької мови; 
фр. limite «границя, межа, лімін по
ходить від лат. lїmes (род. в. lїmitis) 
«Межа, дорога між полями», що являє 
собою давнє складне утворення в основ 
прикметпика lїmus «поперечний», спо
рідненого з данг л. lїm «гілка; член тіла», 
дісл. limr «ТС. », і дієприкметника іt
«ідучий», пов'язаного з еб, Ire «ЙТИ», 
спорідненим з псл. iti, укр. ітй.
СІС2 491; К3СРЯ 241; Slawski IV 260; 
Kopalinski 575; Holub-Lyer 289; БЕР 
ІІІ 406; Dauzat 437; Walde-Hofm. І 
803-804, 805.- Див. ще ітИ. 

лімузИн «легковий автомобіль із за
критим кузовом»;- р. лиА-tузйн, бр. лі
музін, п. limuzyna, ч. слц. слн. limuzina, 
вл. limuzina, болг. м. схв. лимузйна;
запозичення з франuузької мови; фр. 
limousine «те.» (з кінuя ХІХ ст.) похо
дить від назви французького департа
менту Limousin з головним містом Лімож 
(Liшoge); спочатку означало одяг, який 
носили в цій місuевості.- СІС2 492; 
К3СРЯ 241; Slawski IV 261; Holub
Lyer 289; БЕР ІІІ 408; Dauzat 438; 
Gamillscheg 571. 

лімфа «рідина, шо циркулює в лім
фатичній системі)), лімфатик «хворобли
Ію в'яла, нерухлива людина», лімфа
тИчний;- р. болг. м. лймфа, бр. лімфа, 
п. limfa, ч. ели. вл. lymfa, схв. лtімфа, 
слн. limfa;- інтернаціональний медич
ний термін, утворений на основі лат. 
lympha «волога, рідина», шо походить 
від гр. v6f-L<pYІ «німфа» з дисиміляцією 
носових.- СІС2 492; К3СРЯ 241; Slaw
ski lV 259-260; Holub-Lyer 296; 
БЕР ІІІ 408; К\еіп 916; Wa\de-Hofm. І 
833.- Див. ще німQ:а. 

лінгвістика «мовознавство», лінг-
віст, лінгвістИчний;- р. болг. м. линг
f:тlстика, бр. лінгвістьtка, п. liпgwisty
ka, ч. слu. lingvistika, вл. linguistika, 
схв. лингвй етика, слн. Ііпgvіstіkа;
запозичення 8 франuузької мови; фр. 
\iпguistique «лінгвістика», відоме з 
ХІХ ст., утворене на основі лат. lingtia 
«Я1ик; мова», яке розвинулося з ст. 

diпgua «Те.» (зміна d в 1 відбулася 
внаслідок зближення з lingere «лизати» 
чи 8 результаті впливу діалектів), спо
рідненого з гот. tuggб «язик», двн. 



ЛЇІІГурЙЦЯ 

zunga, нвн. Zunge «TQ. », укр. язИк.
СІС2 492; Фасмер ІІ 498; Slawski IV 
264-265; Ho\ub-Lyer 289; БЕР ІІІ 
409; Dauzat 438; Walde-Hofm. І 806.
Див. ще язИк. 

[ліІІгурИ:ця] «невеличка хватка, 
якою вибирають зловлену рибу з сіт
ки» Дз;- запозичення з молдавської 
мови; молд. лингурйцз «ложечка» (як і 
рум. lingurф\ «те.») є зменшувальною 
формою до лИнгура (рум. аром. \iпgura), 
«ложка», що походить від лат. \iпgula 
«тс. », пов'язаного з lingua «язик; мова; 
назва різних предметів продовгуватої 
форми».- Дзендзелівський НЗ У жДУ 
ІЗ, 92; СДЕЛМ 236; DLRM 459; Pusca
riu 84; Walde-Hofm. ІІ 806-807; 'Er
nout-Meillet 360.- Див. ще лінгві
стика. 

лfнза «оптичне скло; форма заляган
ня гірських порід»;- р. болг. лйнза, 
бр. лінза;- запозичення з німецької 
мови; н. Linse «лінза>>, букв. «сочевиця», 
очевидно, разом з лат. lens «сочевиця», 
стсл. 1\.\\ШТі\ ( <* lentja), лит. l~sis 
«тс. >> походять із спільного невідо
мого джерела.- СІС2 492; КЗСРЯ 241; 
Юuge-Mitzka 442; Walde-Hofm. І 
783-784.- Пор. ленча, лИнта. 

лінйвий «ледачий», лінкуватий 
(розм.) «трохи лінивий», лінькуватий 
«те.», лінИвець «ледар; (зоол.) південно
американський ссавець, який живе на 
дереві і погано пристосований до пере
сування по землі, Bodypus», [лінИвка] 
«вівuя, що повільно ходить» МСБГ, 
ліндвство, [лінка] «лінива жінка; "1інь, 
лінощі МСБГ; лінь, не хочеться МСБГ», 
[лін дк] «лінь» Г, Ж. лінощі, [лінтЮга] 
«ледар», [лінтЯй Ж, лін Юга] «Тс. », лі
нЮх, лінь, ліньки «лінь; ліниво», [ліни
віти] «ставати лінивим», лінИтися, лі
нуватися, [олінИти] «зробити лінивим» 
Ж, [пдлінивий] «Трохи лінивий», [пре
лінUвий] ВеЛ, розлінИтися, розлінува
тися, розлінюватщ:я «ставати леда
чим»;- р. ленИвьtй, [лендй], бр. лянівьt, 
розм. лянЬt, др. л'Бнивьtи, п. leniwy, 
ст. leny, ч. слц. leпivy, ч. liny, вл. 
lепі, болг. ленйв, м. ленлив, [ляніф], 
схв. лен, ленив, JЬенив, ле1Ьив, ели. 
len, leniv;- стсл. лtн-ь., лtнис-ь.;- псл. 
leni V'Ь «лі ниви й», похідне утворення 

лінія 

від іменника lenь «лінощі», пов'язаного 
з прикметником len'Ь «лінивий»;- спо
ріднене з лит. lenas: U;!nas «спокій~;шй, 
тихий, лагідний, повільний», лтс. Іёпs; 
le ns «повільний, лагідний, спокійний; 
лінивий, неповороткий, млявий», лат. 
lёпіs ( < *lёnos) «ніжний, м'який, ти
хий, лагідний, повільний», далі з лит. 
letas «повільний, тихий, спокійний, по
ступливий», гр. Лчбе'lv «бути стомленим, 
лінивим», ал б. 1oth «стомлюю», лат. 
lassus «млявий, стомлений», ірл. lasc 
«млявий», гот. Іё tan «nускати, розслаб
лювати» (нвн. lasseп «Те.»), lats «ліни
вий»; іє. *le- «слабий, млявий, стомле
ний; ніжний, тихий, лагідний».- Фас
мер ІІ 481-482, 483; Преобр. І 487-
488; Slawski IV 153-155, 157-159; 
Bruckner 295; Machek ESJC 334; Ho
lub-:Lyer 290; Ho\ub-Kop. 207; Schu
ster-Sewc 826-827; БЕР ІІІ 359-360; 
Младенов 273; Skok ІІ 296; Bezlaj ESSJ 
ІІ 133; 3ССЯ 14, 209-211; Bern. І 711; 
Trautmaпп 157; Fraeпkel 355; Топоров 
IV 414; Persson Beitr. 711; Walde
Hofm. ІІ 782; Pokorny 666; Мельничук 
3тимология 1984, 144. 

лінитися' ліненє, лін ець, лін двйсько, 
лін6вище, ліщ)шка, лінЮх- див. ли
нЯти. 

лінІйка «старовинний кінний екіпаж 
на багато місць»;- бр. заст. лінейка 
«те.», п. linijka «вид легкого екіпажу», 
болг. линейка «екіпаж»;- запозичен
ня з російської мови; р. линейка (ли
нея, лИния) пов'язане з лИния «лінія»; 
назва екіпажу зумовлена тим, що він· 
довгий, або тим, що має повздовжню 
перегородку (пор. лат. lїnea «перего
родка між сидіннями в театрі»).- Sla\v
ski IV 269.- Див. ще лінія. 

лінія «риска; смуга; (заст.) кордон; 
безперервний ряд», [лИнія] «риска; кор
дон; лінійка», [ліній] «дорога в лісі» 
ЛЧерк, лінійка «риска; планка для 
креслення», лінійник «працівник лінії 
зв'язку», лініювальник, [линеєць] «вш
ськовий поселенеП:ь » Ж, лінійний, лі
нійчатий, лtнtювrільний, лtнtювати, 
лінZяти;- р. болг. лИния, бр. лінія, 
п. linia, ч. linie, .\inka, слц. linaj, linia, 
linka, вл. нл. linija, м. схв. лйниjа, слн. 
linija;- запозичено з латинської мови, 
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можливо, через посередництво польєької 
або німецької; лат. linea «лінія; межа; 
(первісно) льняна нитка» є результатом 
єубстантивацїі fІрикметника lїneus 
«Льняний», похідного від іменника lї
num «льон», €nорідненого з укр. льон.
СІС2 493; Фасмер ІІ 498; Преобр. І 454; 
Slawski IV 265; Brйckner 299; Machek 
ESJC 334; Holub-Lyer 289; Holub
Kop. 207; БЕР ІІІ 412; Кlein 892; Wal
de-Hofm. І 805.- Див. ще льон1.
Пор. ленія. 

лінолеум «рулонний матеріал для 
покриття підлоги»;- р. болг. лин6-
леум, бр. лінолеум, п. ч. linoleum, єлц. 
linбleum, БЛ. linolej, М. линолеум, СХВ. 
линолеум, слн. linolej;- аапозичення а 
англійської мови; англ. liпoleum «тє. » 
утворене винахідником матеріалу 
Ф. Уолтоном у 1863 р. з основ лат. 
lїnum «льон», якому відповідає укр. 
льон, і лат. oleum «олія»; назва моти
вуєтьєя тим, що оеновним складником 

при виробництві лінолеуму була льняна 
олія.- СІС2 493; К3СРЯ 241; Slawski IV 
270; Kopalinski 576; Holub-Lyer 290; 
Holub-Kop. 207; БЕР ІІІ 412; Юеіn 
894.- Див. ще льон\ олія. 

лінотИп «друкарська машина, що 
відливає набір цілими рядками», лі
нотипіст, лінотИпія;- р. болv. лина
тИп, бр. лінатЬtп, п. ч. єлц. linotyp, 
єхв. ліlнотїіп, ели. linotype, lіnоtаір;
запозичено з англійеької мови, можливо, 
через посередниитво німецької чи фран
цузької (н. Linotype, фр. linotype); 
англ. linotype «Те.» утворене на оенові 
єловосполучення \іпе-оf- type; англ. lіпе 
«Лінія» походить від лат. lїnea (звідки й 
укр. лінія), прийменник of «З, від» спо
ріднений а нвн. аЬ «Від», лат. аЬ, гр. 
rіл6 «геть, від», іменник type «штамп; 
відбиток, літера» походить від гр. <tбno<;; 
«відбиток», пов'язаного в <tблтrо «сту
каю, б'ю>>, єпорідненим в дінд. pra
stumpati «етукає», укр. топати, ту
пати.- СІС2 493; К3СРЯ 241; Slawski 
IV 270-271; Kopalinski 576; Holub
Lyer 290; NSD 1442; Юеіп 894; Frisk ІІ 
945-946.- Див. ще лінія, льон1 , тип, 
топати, тупати. 

лінчувати «(У США) вчиняти само
суд, так званий суд Лінча »;- р. лин-
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чевdть, бр. лінчаваць, п. liпehowac, ч. 
lynehovati, €ЛЦ. lyпёovat', вл. lincho
wac, болv. линчувам, м. линчува, схв. 
лuнчовати, ели. lincati;- аапозичення 
з англійської мови; англ. lynch «.піп
чувати, розправлятися самосудом» по

в'язане з прізвищем судді і плантатара 
штату Вірджінія (США) Ч. Лінча (Ch. 
Lynch, 1736-1796), який аапровадив 
такий єпосіб розправи.- СІС2 493; Ko
palinski 589; Holub-Lyer 296; NSD 
1479; Юеіп 916. 

[лінь 1] «олень» Ж;- не зов~ім яене; 
можливо, видозмінене валозичення з 
польської мови; п. ПеІііІ, jelin], як і 
jelen «ТG. », відповідає укр. олень (пор.). 

[лішір] (ори.) «повзик звичайний, 
Sitta europaea L. » Шарл;- похідне ут
ворення від ліпИти; назва зумовлена 
тим, що повзики обліплюють глиною 
вхід у дупло, в якому виєиджують пта
шенят; пор. нім. ЮеіЬеr «повзик» від 
kleben «Клеїти, липнути».- Булахов
ський Вибр. пр. ІІІ 210; Птицьr СССР 
527; Urania Tierr. Vбgel 438.- Див. ще 
лИпнути. 

ліпИти, ліпtік, ліпанда, ліпdр, лі
пашка, ліпець, ліпка, ліпкИй, ліплення, 
ліплfтка, ліпнИй, ліпнИк, ліпчИтися, 
ліп'янка- див. лИпнути. 

ліпИця, ліпниця, ліпок, ліпчиця -
див. липучка. 

ліпома (мед.) «Доброякієна пухлина, 
жировик»;- р. болг. лип6.АЩ бр. лі
пома, п. lipoma, ч. lipom, елц. елн. li
pбm;- запозичення в новолатинської 
мови; плат. lipoma «ТЄ.» утворене 
французьким лікарем А. Літре (1658-
1726) на оенові гр. Лі ло<;; «жир», є пор ід
неного з дінд. rip-ra- «Забруднення, 
обмаН», repas- «ПЛЯМа, бруд», ПС!Л. !ip
ПQti, укр. лИпнути, і Рр. orxro11-a <тух
лина».- СІС2 494; Sl. wyr. obcych 432; 
Holub-Lyer 290; Юеіп 895; Frisk Il 
126-127.- Див. ще лИпнути. 

ліпший «Кращий», [ліпний] «пре
красний, чудовий» Пі, ліп6та «краса» 
СУ~1, Пі, [ліпш], літце, ліпшати СУМ, 
Ж. поліпшу_ватu, поліпшення, поліпшу
вач;- р. [лепьtй] «гарний, красивий, пре
красний», бр. леnшьt «кращий», n. Jepszy 
«Тс. », ч. елu. І еру· «красивий», lepsi 
«кращий», вл. lepy «гарний; спритний», 
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lepsi «кращий», нл. lepy «vарний, доб
рий, зграбний, спритний», lepsy «кра
щий», полаб. lepsё «краще», болr. [леп] 
«красивий, добрий», м. [леп] «гарний, 
краСИВИЙ», СХВ. леn, дiljen «КрасИВИЙ, 
гарний: відповідний», .ІЬеnшіі «кращий, 
красивий», ели. І ер «гарний, красивий; 
приємний, добрий», lepsi кращий, кра
еивіший, приємніший», стєл.л'\:;n-ь «Рар
ний, відповідний, належний»;- пел. 
*lepjь, форма вищого ступеня від lepn 
«гарний, красивий; добрий, відповід
ний, належний», пов'язаного з lepiti, 
lipnQti «ліпити, липнути»; первісне зна
чення - «який прилягає, липне, при

єтає, підходить, відповідаЄ»; пор. ана
логічний розвиток семантики спорідне
них ЛИТ. Jipnus «ЛИПКИЙ» - «МИЛИЙ, 
лагідний, ввічливий», лтс. laipns «до
ступний, ласкавий, ввічливий, милий»; 
для псл. lерь припускалося також ви
хідне значення «жир, жирний» (Merin
ger WuS 5, 149); зіставляється з лат. 
lepos «краса, чарівність», lepidus «МИ_: 
лий, приємний, гарний» (Мachek ESJC 
327; Holub-Lyer 285).-Фасмер-Тру
бачев ІІ 485; Преобр. І 488; Slawski lV 
168-l69; Brii~kner 296; Holub-Kop. 
202; Schuster-Sewc 827-828; БЕР ІІІ 
361 -362; Младенов 273; Skok ІІ 297; 
Bezlaj ESSJ ІІ 133; ЗССЯ 14, 225-228; 
Bern. І 711-712.-Див. ще лИпнути. 

ліра «давньогрецький струнно-щип
ковий музичний інструмент; старовин
ний струнно-клавішно-смичкавий музич
ний інструмент, який був поширений у 
Росії, Білорусії та на Україні», [лИра] 
«ТС. » Ж. ліверник. «лірник», лірнИк 
«народний співець, що акомпанує собі 
на лірі» СУМ, Ж. [лірвИст] «те.», (лір
ництво] «мистецтво гри на лірі» Ж. лір
ний, лірнИцький СУМ, Ж, [ліроватий] 
«який має форму ліри» Ж, [лірнИчитиJ 
«грати на лірі, бути лірником» Ж;- р. 
болг. М. GXB. ліtра «ДаВНЬОГрецЬКИЙ му
ЗИЧНИЙ інGтрумеНТ», бр. ліра, лера, 
др. лv ра, п. lira, ч. вл. lyra, слц. lyra, 
нл. \iry, слн. lira;- запозичено з грець
кої мови (спочатку безпосередньо в дав
ньоруську, пізніше книжним шляхом 
через західноєвропейські в усі сучасні 
слов'янські); гр. Л6ра є, очевидно, за
позиченням середземноморського по-

ліс 

ходЖення.-СІС2 494; Фасмер ІІ 500; 
Преобр. І 456; Slawski IV 276; Holub
LyeF 296; БЕР ІІІ 418, Юеіn 916; 
Frisk ІІ 146. 

лірика «один з трьо~ родів худож
ньої літератури; еукупюсть твор1в лі
ричної поезії», лірик, лірйз.м, лірйч
ний, [ліртій] «ліричний» Ж;- р. болv. 
м. лИрика, бр. л[рьtка, п. liryka, q_ 

слц. вл. lyrika, схв. лИрика, ели. liri
ka;- запозичення в західноєвропей
ських мов; н. Цтіk «лірика», фр. lyri
que «те.; ліричний» зводяться до лат. 
lyricus «ліричний», джерелом якого є 
гр. Лuptx6~ «ліричний, пов'язаний з 
лірою, виковуваний у супроводі ліри», 
похідне від Мра «ліра».- СІС2 494; 
Фасмер Il 500; Slawski IV 276-277; 
Holub-Lyer 295; БЕР ІІІ 418; К\еіn 
916.- Див. ще ліра. 

ліс, [лісИцяJ «фантастична лісова 
істота, подібна до жінки», [лісuща] (мн.) 
«великі vусті ліси» Ж. лісівник, лісів
нИцтво, лісна «лісова русалка», [ліснИй] 
«лісник», ліснИк «лісовий сторож; лі
сівник; [лісничий Ж!», лісниківна, ліс
нИцтво, ліснИця «лісова русалка»1 ліс
нИчий «службовець лісництва, завіду
вач його; [лісник]», [лісничина] «лісни
чиха», ліснИчИха «дружина лісника або 
лісничого; жінка-лісник», [ліснич[вка] 
«оселя лісничого», [ліснЯк] «лісове 
дерево Ж; болото, поросле дрібним лі
сом; рідкий ліс Ч », [лісовИй] «Лісник», 
лісовИк «мешканець лісу; лісовий сто
рож; міфічна kтота -лісовий дух; 
[дикун Ж!», [лісовИна] «лісове дерево, 
лісовий грунт Ж», [лісовичка] «гора, 
поросла лісом» Ч, лісок., [лісун] «м!фіч
на людиноподібна істота, що живе в лі
сі», [лісунка] «дружина лісуна », [ліс Я
на] «гора, поросла лісом» Ч, [лісЯнка] 
пс. » Ч, лісИстий, лісівнИчий, ліснИй, 
лісовИй, [лісн6] «багато лісів», лісни
кувати, [ліснИчити) «бути лісничим; 
виготовляти дерев'яні вироби» }К, б~ 
лісся, безлісий, безлісний, [взлісє] «уз
лісся» Ж, [возлІсся] «те;.», [злісний] 
«лісник», [зdлісок] «узліс<>я; чагарник 
Ж», [залісся] «узлісая » Ч, [залісений] 
«Зарослий лісом», залtснений «те;.», за
лісИти, заліснювати «засаджувати лі
сом», [заліснЯти] «ТС. » Ж, збезлісити, 
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збезлІсіти, (надліснйцтво] «головне ліс
ництво» Ж. [надліснйчuй] «головний 
лісничий» Ж. [надулісся] «узлісся», [пе
реліс] «невеликий лісок СУМ, Ч; чагар
никовий ліс», [перелісанка] «поляна в 
лісі, поросла травою» Ч, [переліска] 
(бот.) «печіночниuя звичайна, Hepatica 
пobilis Gars. (Hepatica triloba Gilib.)», 
перелісок «невеликий лісок; [вузька сму
га лісу, що заходить у поле]», перелісея 
«галявина між ділянками лісу», lперед
лісся] «край лісу» Ч, [підліс] «просіка, 
галявина» ВеБ, [підліска] (бот.) «фіалка 
запашна, Viola odorata L. Mak; (у спо
лученні п. трилатчаста бот.) печіноч
ниця звичайна Нед», підлЕсник (бот.) 
«Saпicula L.; [ранник вузлуватий, Scro
phularia nodosa L.] », [підліснйчий] «мо
лодший лісничий» Нед, підлісок «кущі 
та молоді дерева, що ростуть у нижньо
му ярусі лісу; [тонкий ліс; рідкий ліG 
Ч; фіалка дивовижна, Viola mirabilis 
L.; фіалка запашна; печіночниця зви
чайна]», підлісея «ділянка поруч з лісом; 
кущі та молоді дерева у нижньому ярусі 
лісу; [край лісу Ч] », підл[сковий, під
лЕсний «розташований поруч з лісом; 
який росте у нижньому ярусі лісу», 
поліс6вщик «лісничий», полісся «Низька 
лісиста місцевість; [підвищення, поросле 
лісом Ч] », [полісун] «лісовик», [полі
сЮк] «житель або уродженець Полісся», 
[полісЯнин], поліщук «тс. >>, поліський, 
праліс, [праліска] (у сполученні [n. си
ня}) (бот.) «Печіночниця звичайна», прИ
ліс «гай; узлісся», прйлісок, приліснИй 
СУМ, Нед, проліс «праліс; [просіка, 
галявина ВеБ]», проліска (бот.) «печі
ночнипя звичайна; (у сполученні п. біла) 
анемона дібровна, Anemone nemorosa 
L. », пр 6лісок «галявина», узліс, узлісок, 
узлісся;- р. бр. лес, др. л'Бсо. п. las, 
ч. les «ліс; (ст.) листя, пагони, гілки», 
слц. les, вл. нл. les, полаб. J'os «ліс; бу
дівельний матеріал», болг. лес, схв. лес, 
лiljec «дерево; [труна; ліс)», слн. les 
«дерево, будівельний матеріал, кий, пал
ка; [ліс]», стсл. лtс-ь «ліс; дерева»;
псл. \esn «простір, порослий дерева
ми, особливо листяними; дерева, особ
ливо листяні; дерево як будівельний ма
теріал»;- єдиної думки про первісне 
значення слова і дальші його зв'язки 
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немає; пов'язується з лит. lai:Skas «лист 
(дерева)» і припускається, що початкова 
семантика слова краще збереглася в 
західнослов'янських мовах, як у ч. ст. 
les, lesy «листя, пагони» (Фасмер-Тру
бачев ІІ 485); зіставляється з дангл. 
l<Ёs, Ia;;swe ( < *lёsца) «пасовище, лука», 
сангл. leswe, lese, англ. [leasow, lesew] 
«поляна, пасовище» (первісне значен
ня - «простір, покритий рослинністю», 
пор. семантику псл. *lQg'Ь «лука» і «ліс», 
укр. луг1- Фасмер-Трубачев ІІ 485; 
Ляпунов ИОРЯС 30, 14-15; Slawski IV 
54-56; Holub-Kop. 202; БЕР ІІІ 367; 
Bezlaj ESSJ ІІ 134-135; Bern. І 713; 
Staпg 32; Мельничук 3тимология 1984, 
144); припускається також первісне зна
чення «дерево як будівельний матеріал», 
яке виступає в р. леса «риштування», 
Ч. (Jes) «ТС. », СХВ. [\es) «рЯД ДОШОК», 
[lesa] «тс. », псл. *leska «ліщина» як 
матеріал, з якого виготовлялись (часто 
способом плетіння) різні предмети до
машнього вжитку (Соболевский РФВ 15, 
366; Brii~kner 290; Holub-Kop. 207; 
Schuster-Sewc 828-829); виводиться від 
і є. * le(i)- «володіти» (Skok ІІ 298); 
реконструється *vloi-кos від іє. *vеІ
«рвати» (3ССЯ 14, 252); малоперекон
ливі зіставлення з гр. сіЛащ; «(свя
щенний) гай» (Pederseп KZ 38, 309), 
з лат. lucus «гай» < *loik'-os (Ma
chek ESJC 327), а також припущення 
первісного значення псл. \esn «rютайне 
міспе» (Черньrх Очерк 13). 

ліса «огорожа, сплетена з хворосту; 
плетєна загорода, хвіртка або ворота; 
[очеретяна загорода між двома кітцями; 
решітка а дерев'яних паличок у су
шильні, на яку насипають фрукти; 
драбина ЛJ», [леса] «драбина» Л, 1ліеска] 
«ТС. >> Л, (ліска] «плетеІ:Іі ворота; ри
бальська плетінка », [палісок] «рибаль
ський пристрій у річці» ВеУг;- р. леса 
«волосінь вудки; [огорожа, сплетена з 
хворосту] )J, бр. [л~ска] «плете на оrоро
жа», др. льса «ПЛЄТіНка; решітка», П. 
lasa «плетінка з гілок, вживана для 
різних цілей; сітка, сито, тенета; [двері, 
ворота, плетені · з хворосту; хворост; 
решітка для сушіння фруктів у печі]», 
[lesa] «густа драбина», ч. Hsa «плетінка 
з гілок для сушіння фруктів; плетєна 
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хвіртка; [перегородка в оборі; пристосу
вання з дерева для підвішування хліба]», 
слц. lesa «пліт з жердин, дерев'яна ого
рожа; стіна, плетєна з прутів у куренях 
пастухів», [lesa, liesa] «Те.», вл. заст. 
lesa «плетені двері>>, нл. ст. lesa «пле
тінка з гілок», болг. леса «переносний 
пліт, решітка>>, м. леса « плетінка з пру
тів; плетінка для ловіння риби; борона; 
коса», схв. JЬеса «плетінка з прутів, 
тростини; клітка для сушіння фруктів, 
кукурудзи; пліт рухомий, плетєна ого
рожа; nлетені ворота; [борона]>>, слн. 
lesa «стіна, плетєна з прутів; пліт, плетєна 
огорожа; хвіртка в плоті, плетєна з гі
лок; плетінка для вимощування; плетін
ка для сушіння фруктів; плетене з лика 
начиння для сиру»;- псл. lesa «плетін
ка з гілок, прутів, клітка, плетєна ого
рожа, пліт»;- дальші зв'язки цеясні; 
зіставляється з лтс. \~sa «рослини, сплу
тані на поверхні води>>, l~sa «склад 
збіжжя, льону; шар гумусу над водою, 
утворений коренями рослин», \(j"ss «зро
слі корені, що створюють суцільну 
поверхню над водою» (Mi.ihl.- Endz. Il 
462); пов'язується з ліс, [ліска] «лі
щина» (Соболевский РФВ 15, 366; Ma
chek ESJC 335; БЕР ІІІ 368); зводиться 
також до іє. *цlоіs-ка, * цlois-ka, звідки 
дінд. vle$ka]) «петля», дірл. flesc «різка, 
прут» (Liden Balt.-sl. Anl. 25-27; Pers
son Beitr. 808); проnонувалась праформа 
іє. *vlek'-, у зв'язку з чим пов'язувалося 
з псл. *vols'Ь, укр. волос (Scheftelowitz 
KZ 58, 132);_ малопереконлива думка 
(Machek ESJC 335; Holub-Kop. 207) 
про походження шляхом метатези з дав

нішого *kos\o-i-, з якого виводиться й 
двн. hasal «ліщина».- Фасмер ІІ 485-
486; Преобр. І 488-489; Slawski IV 
56-58; Bri.ickn~r 290-291; Holub-Lyer 
290; Schuster-Sewc 829-831; Skok ІІ 
334-335; Bezlaj ESSJ ІІ 135; ЗССЯ 
14, 232-235.- Пор. ліска1• 

[лісаниця] «вид гаївки» Ж;- оче
вир.но, похідне утворення від ліс; пор. 
гаївка -гай.- Див. ще ліс. 

[лісатин] «огорожа, ліса, частокіл» 
Ж;- очевидно, тавтологічне поєднання 
слів ліса і тин (див.). 

. [лісва] «драбина» Л, [лісвицяJ «те.» 
Л;- результат спрощення давніших *лі-

ліска 

ства, * ліствиця «Те.» з псл. *Іestva, 
*lestvica, пов'язаних з *lesti, lez9 «ліз
ти» (пор стсл. лtстсицd «драбина», схв. 
JЬестве, слн. lestva, lestvica «те.», 
болг. лествuца «октава») або зlеsа«ліса» 
(3ССЯ 14, 246-248). 

[лfскаІ] (бот.) «ліщина, Corylus avel
lana L.; ціпок з ліщини; палка», [ліск6-
вецьJ «вид грибів, що ростуть біля ку
щів ліщини» 0; [ліщек] «Те.» О, [ліщанаІ 
«Ліщина» ВеНЗн, [ліщанuк, ліщаниця, 
ліщанка ВеНЗн, ліщаннuк Ж. ліщаня 
ВеНЗн] «Те.», [ліщебник] «зарості лі
щини», ліщИна, ліщйнник Ж, [підлішок] 
«однорічний росток пасадженої ліщини; 
плід ліщини, який упав на землю Mak», 
[підліщак] «лісковий горіх» Нед;- р. 
леск6вьtй (орех), лещйна, бр. ляшчЬtна, 
п. [laska] «ліщина», leszczyпa, ч. liska, 
ст. leska, заст. \estina, слц. lieska, liesti
пa, вл. нл. leska, lescina, полаб. lesko
veїca, болг. леска, м. леска, схв. лиjеска, 
леска, СЛН. Jeska, Jescfna «ТС. », СТСЛ. 
лtскоса;- псл. \eska «ліщина», Іеsсіпа; 
дальші зв'язки не зовсім ясні; найбільш 
обгрунтоване припущення про спорід
неність з les'Ь, Jesa і про первісне зна
чення слова «лісове дерево; лісовий 
плід» (Соболевский РФВ 15, 366; 
Bri.ickпer 290-291; БЕР ІІІ 370-371); 
зіставляється також з псл. loza «лоза», 
прус. laxde «ліщина», лтс. \agzda (Jaz
gda) : lazda : l~(g)zda «те.», лит. \azda; 
laza «палка, ціпок; [ліщина]» (Преобр. І 
491; Slawski IV 60-61; Bri.ickner KZ 45, 
42; Mikl. EW 167; Bern. І 713; Traнt
mann 153); малопереконлива гіпотеза про 
походження слова від іе. *u\oiska і 
спорідненість його з ірл. flesk «гілка, 
лозина», дінд. vleskah «тенета» (Фас
мер ІІ 486; Liden в·alt."-sl. Anl. 25-26; 
Torp 420; Persson Beitr. 808; Stawski IV 
60-61); неприйнятне також припущен
ня про виникнення \eska шJ[яхом мета
тези з *kos\a > loska > leska і спорід
неність слова з двн. hasa\a, hasel, дірл. 
col\, лат. corulus (Machek ESJC 335; 
Holub-I$.op. 207).- Фасмер ІІ 508; 
Schuster-Sewc 831; БЕР ІІІ 370-371; 
Skok ІІ 298-299; Bezlaj ESSJ ІІ 135; 
ЗССЯ 14, 239-242; Trautmann 153; 
Fraenkel 348; Гамкрелидзе-Иванов 
637.- Див. ще ліс.- Пор. ліса, лоза. 
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ліска 

ліска2 «певна площа землі (на городі, 
у землекопів)»;- очевидно, пов'язане 
з ліска «КИЙ, палиця», оскільки земе
льну площу міряли палицею.- Див. 
ще лfска1 • 

[лісковка] (бот.) «дика яблуня, Pi
rus malus L. (Malus silvestris)» Mak, 
[ліснйця] «TG.; дика груша, Pirus commu
nis L. Mak; (мн.) лісові яблука, лісові 
груші Ж», [леснйця] «те.» Ж, [лисшІца] 
«дике фруктове дерево та його плоди» 
МСБГ;- р. [лесщjшки] «лісові яблука, 
груші», (лесовуха] «дика яблуня; плоди 
дикої яблуні», бр. [лесавікі] «лісові яб
лука», [ляснушкі] «Те.», [лясоука] «ди
ка яблуня», п. Пеsпібwkа] «лісове яблу
ко», слн. lesnika «дика яблуня, дике 
яблуко»;-похідні утворення від ліс, 
ліснИй; мGжливо, вже псл. lesьnica і 
под. від les'Ь «ліс», lesьn'Ь «лісовий».-
3ССЯ 14, 254-255.- Див. ще ліс. 

[лісковріш] (зоол.) «ліщинова соня 
рудохвоста, вовчок горішковий, Muscar
diпus avellaпarius» ВеУг, ВеНЗн;- оче
видно, результат контамінації форм [ліс
к6вчик] і [.ilycкoptx] «те.» при можли
вому впливі з боку еловасполучения 
ліскавий горішок.- Див. ще лісковчик. 

[ліск6вчик] (зоол.) «ліщинова соня 
рудохвоста, вовчок горішковий, Muscar
dinus avellanarius» BeYv, [лісківчик 
ВеНЗн, ліску ля] «та.»;- пов' язане з 
[ліска] «ліщина»; пояснюється способом 
життя тварин, що оселяються в лісах з 
горіховим підліском і харчуються знач
ною мірою горіхами (Оvнев Звери СССР 
и прилежащих стран, т. V, 535-543); 
пор. іншу назву uієї тварини ліска
грИз.- Див. ще ліска1 • 

[ліскотуха] (ори.) «іволга, Orio
lus»;- очевищю, результат фонетичної 
видазміни форми * ляскотуха, похідної 
від лЯскіт, ляскотіти . ..;_ Див. ще лясь. 

ліснйця -див. лісковка. 
літанія «урочиста uерковна служба; 

довга благальна молитва у католиків», 
літаня, (літанья) «ТС. »;- р. литаяия, 
бр. літанне;- запозичення з польської 
мови; п. litaпia, як і ч. litanie, слц. 
lШшіе, вл. litanija, болг. литанйя, 
м. литаниjа, схв. литдяujа, слн. !ita
nije, походить від пізньолат. litanїa 
смол.итва », елат. letaпia, Ііtапіа, лже-
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література 

релом яких є гр. ЛLтаvеіа «Прохання, 
благання», пов'язане з лraaoftaL «про
шу», яке не має певної етимології.
Rісhhаrdt 74; Фасмер ІІ 501; Sla,нski IV 
297; Kopalinski 577-578; Holub-Lyer 
290; БЕР ІІІ 430; Юеіn 896; Frisk ІІ 
ІЗО. 

літак, літальний, літати -див. ле
тІти. 

[літарняІ «ліхтар» Ж;- очевидно, 
результат видазміни форми [ліхтарня] 
«те.>> під впливом п. latarпia «Те.».
Див. ще ліхтар. 

літепло «тепла вода», (літеплий] 
«теплий» Г, Ж. [літ епний] «Те.» )f(, 
ВеНЗн, [літеплйтися] «ставати теплу
ватим» Ж;- р. (летепльtй] «теплува
тий»;- результат злиття др. лВ «ледве» 
і теnл'Ь «Теплий».-Фасмер ІІ 487; По
тебня К ист. зв. 172; Bri.ickner KZ 42, 
42; 9ССЯ 14, 268; Mikl. EW 166.
Див. ще ле, теплий. 

літер «документ (позначений певною 
буквою) на право безкоштовного або 
пільгового проїзду»;- бр. л/цер;- за
nозичення з російської мови; р. лйтер, 
заст. лйтера «те.; буква» походить від 
JІат. littera «буква».- СІС2 494.- Див. 
ще літера. 

лІтера «буква», літеральний «бук
вальний», літерний «стосовний до лі
тери, позначений літерою»;- р. лйтера, 
бр. літара, п. ч. слц. litera, схв. лите
ра;- запозичено з латинської мови, 
можливо, через польське посередни

цтво; лат. littera, давніше \Itera «буква 
алфавіту, лист», очевидно, пов'язане з 
\Іпо «брудню, мажу, фарбую», сnорід
неним з дінд. linaЧ «тулиться, прилягає, 
застряє», гр. 'aЛi:"vro «Намазую», гот. 
а Піппап «іти геть, відстуnати», дір л. 
len(a)id «іти слідом», кімр. canliп стG. »; 
існує також думка про греuьке похо
дження слова, оскіль~и латинський ал
фавіт був запозичений через посеред
ниитво етрусків у греків (Ernout-Meil
Jet 363).- СІС2 495; Фасмер li 502; 
Sla\vski IV 298; Hiittl-Worth 16; Юеіп 
882; Wa!de-Hofm. І 814-815. 

література «сукупність наукових, ху
дожніх та ін. творів; вид мистецтва, що 
зображує життя за допомогою слова», 
літерат, літератор, літературщина, 



літити 

літературний, літераторствувати, олі
тературити;- р. болг. м. схв. лите
ратура, бр. літаратура, п. ч. вл. Шe
ratura, слu. слн. literatura;- запози
чення з латинської мови; лат. litte
ratura «буквене письмо; наука про мову, 
граматика, освіта, наука» є похідним 
утворенням від littera «буква».- СІС2 

495; Фасмер ІІ 502; Slawski IV 300; 
БЕР ІІІ 431; Walde-Hofm. І 807, 
814-:-815.- Див. ще літера. 

лfтити, літитися -див. літь. 
літій «хімічний елемент, срібляста

білий легкий метал»;- р. болг. лИтий, 
бр. літьtй, п. lit, ч. lithium, слц. вл. li
tium, сх,в. латиj(у.м), слн. Нtij;- інтер
національний латинізований науковий 
термін; нла'І'. lithium (Gиочзтку lithion) 
створено й. Берцеліусюм на основі гр. 
Лt'\tєLov ккам'яний·», пов'язаного з ети
мологічно нея.сним Лl\tщ; <сКамінь», ос
кільки сшолуки цього металу зустрі
чаються переважно в мінералах.- СІС2 

495; Волков 53; Фигуровский 86; Sl. 
\vyr. obcych 400; Юеіn 897; Frisk ІІ 
122. 

[літісь] «минулого року, торік», [лі
тось ж. летось Л) «ТС. », [літішний) 
«торішній», [літішній, літущній ВеУг] 
«те.», [літошка] «однорічне теля, на
зимоК>> Л, [літошок] «те.» Л, lзалітош
ній] «поза торішній», [позалітісь] «по
заторік», [позал[mось] «те.» Л, [поза
лЄташній] «nозаторішній» Л, [позалі
тошок] «дворічне теля» Л;-р. [ле
тось] «торік, минулого літа, улітку», 
бр. [летась] «минулого літа, минулого 
року», п. latos «у цьому poui», ст. laiosi, 
ч. letos, ст. letose, вл. letsa, нл. letos, 
letosa «те.», болг. лftтос «Найближчого 
літа (минулого чи майбутнього)», м. ле
тоска «uим літом; минулого літа», схв. 
/Ьетос «цього літа, найближчого літа», 
слн. letos ссу цьому році», стсл. лtтQct. 
«те.»;- псл. \eto se «цього літа, uього 
року, найближчого літа, року», букв. 
«літо uе».-Німчук Пр. ХІІ діал. н. 
267; Slawski IV 73-75; Schuster-Sewc 
833-834; Bezlaj ESSJ ІІ 137.- Див. 
ще літо, сей.- Пор. днесь. 

[літки) (бот.) «конюшина повзуча, 
Trifolium repens L. » Mak, [летучка] «КО
нюшина польова, Т. arvense L.» N!.ak, 

літо 

[перелет] «конюшина гірська, Т. moпta
num L. » Mak;- бр. [пералётн.ік] «КО
нюшина альпійська, Т. a\pestre L. », 
[nржалётнік] «Те.» (з п.? пор. п. prze
lotnik «Anthyllus»);- похідні утворен
ня від літати, летіти; назви зумовлені, 
очевидно, особливостями способу роз
повсюдження насіння.-Див. ще летіти. 

[літник] (бот.) ''вовчки, Orobaп
che coerulea Vill. » Mak;- похідне 
утворення від літе; може бути калькою 
іншомовних назв (пор. нім. Sommer
wurz букв. «літній корінь», слн. po
\etni koren «те.>>); назва пояснюється ча
сом uвітіння вовчкіІіІ.- Бісюліна-Кло
ков 283; Симоновиn 330-331; Анненков 
235.- Див. ще літо. 

літо «найтепліша пора року; рік», 
літа (мн.) «роки; вік; часи», [літнарка] 
«літнє ариміщення для овець» Доп. 
УжДУ 4, літник «однорічна декоратив
на садова рослина; [дачник]», [літнИк} 
«верхній жіночий літній одяг; літня 
спідниuя; легкий одяг для літа Ва; 
піджак, жакет Ме», [літниця) «літня 
спідниuя », [літничок) «літній жакеп 
Мо, [літнЯк] «літня дорога; літній день 
Ж: південний вітер Ж; легкий одяг для 
літа Ва», [літнftчка] «верхній жіночий 
літній одяг; легка літня спідниця Ва», 
[літовица] «пасовище, куди виганяють 
худобу на все літо» МСБГ, [літовИще) 
«гірське пасовище Ж; літнє пасовище 
Ж; стадо, що йде на гірське пасовище 
Ж; місце і час літнього перебування в го
рах гуuульської худоби; назва гурту 
овеuь, що формується влітку Дз; шар 
деревини, який визначає вік дерева», 
[літучка] «жіноча літня кофточка» Мо, 
[літнИй] «літній» Ж, літній «який бу
ває влітку, призначений для літа; не
молодий; [теплуватий]», [літішній} 
«ЯКИЙ буває влітку» Ж, [літошній] 
«те.», [літ6шній] «немолодий», [літЯ
вийj «те.» Ж, [літі] «влітку» До, лfтко.м, 
літом, літувати «Проводити десь літо; 
(спец.) залишатися влітку без води (про 
штучні водойми)», [літуватися] «прово
дити літт>, влітку, [долітний] «повно
літній» Ж, [злітkи) (у сполученні [відда
вати на з.] (телят) «віддавати на відго
дівлю на чотири роки») ВеЛ, [злітній] 
«сере,Іщього віку», [заліток] «літній ви-
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літо 

пас худоби», [залітки] «початок JІіта», 
[залітйтиJ «зробити теплуватим» Ж, 
залітувати «залишитись на літо; виста
чити до нового урожаю», [наліета] 
«наступного року» Л, недоліток, недо
літство «неповноліття», недоліття 
<<TG.», недолітній, [6блітку] «влітку>>, 
Іпаліток] «снриятливе для врожаю літо, 
поліття », [перелітка] «Корова, яка те
литьоя через рік», [переліток] юдноріч
не теля» ВеБ, політник «той, хто най
мається на літні роботи», [п0літок] «Од
ноліток; щорічний податок; річна орен
да; ноліття Нед; річний урожай з поля 
Нед; однорічний шар деревини>>, політ
тя «сприятлива погода; урожайне літо», 
політний, по-літньому, [пр6літок] «по
чаток літа» Нед, [уліті] <свлітку», 
улітку;- р. лето, бр. л ета, др. льто, 
п. lato, ч. leto, слn. leto, вл. leto «рік; 
річний шар дерева», Іесо «найтепліша 
пора року», нл. leto «рік», lese «най
тепліша пора року», ст. leto «весна» 
(XVI от.), полаб. l'otu «рік; найтепліша 
пора року», болv. лЯто «найТепліша 
пора року; [рік]», м. лето «найтепліша 
пора року; рік», схв. JЬето «найтеnліша 
пора року; шар деревини, річний при
ріст дерева; ст. рік», слн. l~to «рік; ст. 
найтепліШа пора року», стсл.Л'!Jто «рік; 
чаа; (рідко) найтепліша пора року»;
пел. leto «найтепліша пора року», піз
ніше «рік»;- єдиної етимології немає; 
найбільш переконливою здається думка 
про генетичний зв'язок з лит. l~tas 
«лагідний, єпокійний, тихий; повіль
ний, поотупливий», лтс. l~ts «легкий», 
далі з лит. lenas : l~nas «лаvідний, спо
кійний; Повільний», лат. lёnis «лагідний, 
спокійний, ніжний», псл. *1еп'Ь «ліни
вий», укр. лінИвий, які зводяться до іє. 
*Іё- «ослабнути, зменшитися, полегша
ти, відпустити»; у такому разі leto пер
вісно мало значити «тепла, м'яка пора 
року, коли холод відпуотив»; зіставляє
ться також в псл. *lejQ, liti «лити», 
пов'язаним з лит. lytus (lietus) «дощ», 
лтс. lietus «TG. », і реконструюється пер
вісне значення (тора дощів, час дощів» 
(Mikl. EW 167; Bruckner 291; Младенов 
282); на підтримку цієї думки наводить
ся як семантична паралель схв. година 
«рік; [дощ]» (Skok 11 336-337}; пов'я-
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літопнр 

зувалося з давньоFутнійським lapigs 
<mавесні », шв. Ші ding, liHng] «весна», 
ladigs «минулорічної весни» (від пгерм. 
*lёр), ірл. laithe ( < *lati-) «день» (Mik
kola Ursl. Gr. І 46, 124; Bern. І 713-714; 
Pedersen К elt. Gr. І 133, 177, 538) і як 
паралель наводилооь опіввідношення 
гот. dags «день», прус. dagis «літо», 
лит. dagas «жнива» (Веrп. І 713-714) 
від і є. * dheg\! h- «палити»; реконстру
ювалося іє. *lёto-/lato- «теплий час; 
літо, день» (Pokorпy 680); неприйнят
ною є ду;-,ша про кельтське походження 

чюва і зіставлення його з ір л. ш h 
(Sachmatov AfS!Ph 33, 91), а також зі
отавлення leto ( < *vleto) з алб. vale 
«Кипіння, хвиля», лит. vildyti «підігрі
вати», дісл. ylr «тепле випаровування», 
пов'язаними з р. волна {Jakobsson Le 
nот de temps leto 76-80); мало обгрун
товане пов'язання leto з етимологічно 
неясним лат. laetus «веселий, приєм
ний; багатий, сприятливий» і припу
щення про походження слова з первіс
ного виразу *leto verm~ «прекрасний 
час», не заєвідченого в слов'янських 
мовах, але семантично паралельного 

фр. [beau temps], нгр. xaЛoxarpL «літо» 
(Machek ESJC 328; Мартьшов Язьrк 
67-68).- Кочерган Мовозн. 1970/6, 
41-42; Фасмер-Трубачев Ц 488-489; 
Slawski lV 69-71; Schuster-Sewc 832-
833; БЕР ІІІ 590-592; Skok ІІ 336-
337; Bezlaj ESSJ ll 137. 

літографія «спосіб плоского друку; 
відбиток, одержаний у такий спосіб», 
літОграф, літографічний, літографу
вати;- р. болг. литографuя, бр. літа
графія, п. слu. litografia, ч. litografie, 
вл. litografija, м. литографиjа, схв. ли
тогрдфиjа, слн .litografij а;- інтернаці
ональний термін (пор. н. Lithographie, 
фр. \ithographie, англ. lithography «ТС. »), 
утворений з основ гр. ~.('\'toc;; «камінь», 
що не має певної етимології, і "(pa<pro «пи
шу, вирізую».- Фасмер ІІ 503; Kopa
liбski 578; Holub-Lyer 291; БЕР ІІІ 
432; Юеіп 897.- Див. ще графа, жереб, 
лІтій. 

[літопИр] (зоол.) «нетопир, кажан, 
Vespertilio» ВеНЗн;- р. [летопьtрь], п. 
[!а toperz]' ч. letop er, letopyf, [letopef, 
litopet], слц. [letopier], слн. letopir, 



літоріззя 

latopir, latoper;- псл. *letopyrь «те.», 
f>езультат контамінації деетюvюлогізо
ваного netopyrь «Те.» і leta ti «літати» 
(пор. укр. летюча миша, р. летучая 
мьtшь, [летЯга], п. заст. latonka «ТС. », 
схв. letonje «кажани», а також нім. 
Fledermaus «летюча миша», утворене з 
основ свн. vledern «літати, ширяти» і 
maus «миша»); непереконлина думка 
про походження наведених назв з leto-, 
як і тих, що починаються з neto-, від 
*lepetyrь, утвореного з звуконасліду
вального дієслова lepetati «тріпотіти 
крилами» (.Machek ESJC 397; Holub
Lyer 334; Holub-Kop. 244); як первісні 
форми з початковим І назви кажана 
зближувалися з назвами метеликів у 
схв. лептйр, Ш~ріr, lepijerJ, що сприй
маються зараз як деривати дієслова 
лепити ее «клеїтись» (за пилком з кри
лець, що залишається на руках людини), 
і пов'язувалися з дієсловом лепетати 
«Тріпотати» з реконструйованою пра
формою *lep'Ьtyrь (Skok ІІ 289).- Slaw
ski IV 71-72; Bri.ickner 361; Bezlaj 
ESSJ ІІ 137.- Див. ще летіти, нето
пИр. 

[літоріззя] «молоді пагони рослини, 
річний приріст пагонів» ВеЗа;- запо
зичення з польської мови; п. [lator6idzie] 
є збірною формою до [la tor6zga] «те.», 
що складається з основ іменників lato 
«літо» і rбzga «різка»; у польській мові 
виникло внаслідок заміни давнішого 
latorosl «однорічний пагін».-ВеЗа 197; 
Slawski IV 72-73.- Див. ще лІто, 
різка.- Пор. літброст. 

Іліторост] «однорічний па гін», [лі
торость Ж, Ник, літаросток, літараель 
Ж. літарасть Ж] «ТС. », [літарослий] 
«ОДНоріЧНИЙ»;- р. [леторосль), др. ЛЬ· 
тораель «Пагін; нащадки», п. latorosl 
«молодий пагін рослини, однорічна гіл
ка», ст. [latorosc, latorostl] «те.», ч. le
torost, ratolest, слu. ratolest', болг. ле
тарас-ол, схв. JЬеторtlст «те.; урожай 
одного року», ШHorёst] «річний приплід 
домашніх тварин», ljetorasla <<Одноріч
ний пагін», ели. [letorast] «річний при
рісп, letorasel «однорічний пагін», стсл. 
лtт~рt~слt. «пагін»;- псл. *leto-orst-ь 
«річний приріст, однорічний пагін>>, 
*leto-orst-slь «Те.», складні утворення 

лІтра 

з основ іменника leto «літо, рік» і діє
слова *orsti «рости»; можливо, запози
чення у давньоруську мову з uерковно

слов'янської.- Фасмер ІІ 489; Slawski 
IV 72-73; Bri.ickner 291; Machek ESJC 
328; Holub-Lyer 410; Holub-Kop. 203; 
Bezlaj ESSJ ІІ 137.- Див. ще літо, 
ростИ. 

літосфера «верхня тверда оболонка 
земної кулі; земна кора»;- р. болг. 
схв. лuтосфера, бр. літасфера, п. lito
sfera, ч. слц. litosfera, слн. Ііtоsfеrа;
інтернаuіональний науковий термін 
(пор. н. Lithosphiire, фр. lithosphere, 
англ. lithosphere ((Те.»), утворений з 
основ гр. Лі{}щ; «камінь» і aq;a'i:pa «ку
ля».- Kopalinski 578; Holub-Lyer 291; 
Юеіn 897.- Див. ще літій, сфера.
Пор. атмосфера, літографія. 

літбта «зворот мови, протилежний 
перебільшенню (гіперболі); пом'якшен
ня виразу через заміну його рівнознач
ним, але у формі заперечення», літотес 
«Те.»;- р. лuт6та, бр. літота, п. ч. 
litotes, болг. лuт6тес, схв. лuтдта, 
слн. lit6ta, litotes «Те.»;- інтернаuі
ональний термін, утворений на основі 
гр. Літ6тчG «очевидність, прямота, про
стота», похідного від Літ6G «гладкий, 
простий», пов'язаного з ЛєТоG «рівний», 
спорідненим з лат. levis «гладкий», 
lїmax <(СЛИМаК», укр. слuмак.-СІС2 

495; Kopalinski 578; Holub-Lyer 291; 
Юеіn 898; Frisk ІІ 97, 99, 128-129.
Див. ще слимак. 

літр «одиниця об'єму», літрдвка;
р. литр, бр. літр, п. ч. litr, слu. вл. 
liter, болг. лйт-ор, м. лuтар, схв. ли
тар, слн. liter;- інтернаuіональний 
термін (пор. н. Liter, англ. litre, liter 
«літр»), що походить від фр. litre «те.» 
(з давнішого litron «давня міра зерна»), 
джерелом якого є елат. lїї~а «міра рі
дини», що зводиться до гр. Лї:тріі «фунт», 
звідки також укр. заст. лііпра, лйтра 
«Те.».- СІС2 496; Акуленко 141; 
Фасмер 1І 503; Slawski ІУ 306-307; Brii
ckner 300; Machek ESJC 337; Holub
Lyer 291; HoluЬ-Kop. 208; БЕР ІІІ 
434; Кlein 896, 898; Dauzat 440; Frisk 
ІІ 131.- Див. ще лИтра1.-Пор. лібра. 

[літра} «драбина» Ж, lлumpa] «Те.» 
Ж, [літерt-tЯк] «віз, пристосований для 
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літраж 

перевезення снопів», Ілітерний віз] 
«те.», Іліт6рк:а] «драбина; драбина у 
возі», Ілітрак:] «віз з драбинами» Ме, 
[літряJ «переносна драбина», Іл 6йтир] 
«гарба» МСБГ, [л6йтра] «драбина у 
возі», [лойтрdк:] «Віз», [луйтра] «дра
бина» ДзАтл І, [лЮтра] «те.; драбина у 
возі» тж, [літ ернийJ (у сполученні [л. 
віз] «Віз з драбинамю));- п. [1etra1, 
мн. [letry, litry, lytry, latry] «драбини 
у возі; бічні дошки воза; віз (з драбина
ми)», болг. Ілйтра] «бічна дошка воза», 
рuтла «те.», ~хв. [16jtra, lojtre, 16tra] 
«драбина у возі», слн. lбjtra «драби
на»;- запозичення з німецької мови; 
н. Leiter «драбина», свн. leiter(e), Hi
tere, двн. 1eitara ( < *hleitara) сте. » 
(пгерм. *hlai-drї) споріднені з гр. xЛl11as 
«драбина», хЛі11а «нахил, місцевість)), 

xЛtvro «Згинаю, прихиляю», лат. clїno 
«гну, згинаю», псл. sloniti «слонити, 
прихиляти»; різноманітність форм у сло
в' янських мовах відбиває варіативність 
німецьких діалектних форм; форми з 
лой- запозичені через посередництво 

східнороманських мов (пор. молд. л6й
трз «бокова стінка воза», рум. 16itra 
«Те.»).- Шелудько 37; S1awski IV 181-
182; Briickner 296; БЕР ІІІ 432-433; 
Bezlaj ESSJ ІІ 148; Bern. І 729; Юuge
Mitzka 435.- Див. ще слонИти.- Пор. 
клімат. 

літраж «об'єм у літрах»;- бр. лі
траж, п. litraz;- очевидно, запозиче
но з російської мови; р. литраж є по
хідним від литр, утвореним за анало
гією до запозичених з французької мови 
тоннаж (фр. tonnage), метраж (фр. 
metrage).- Slawski IV 307; Sl. wyr. 
obcych 401.- Див. ще літр. 

[літствувати] «поздоровляти, бажати 
щастя» Ж;- очевидно, похідне від літо; 
могло виникнути на основі церковного 
виразу (приспіву) многая літа.- Див. 
ще літо. 

літургія щерков.на відправа у хри
стиянстві; обідня», літургійний, літур
гічний;- р. болг. литургйя, бр. літур
гія, др. литургия, п. слц. liturgia, ч. 
liturgie, вл. нл. liturgija, м. литургиjа, 
схв. лuтургиjа, слн. liturgija, стсл. 
литоурrит;- через церковнослов'ян
ське посередництво запозичено у дав-
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ньоруську мову з грецької; гр. Лвt
q;oupyia (а тт. Лчтоuру іа) «громадська 
повинність, державна служба, служін
ня)) є складним словом, утвореним з 

основи Лвtт-, пов' я за ної з Ла6r; (а тт. 
Лвооr;) «народ, люди, натовп, колектив», 
яке не має задовільної етимології, і 
-oupy{a, пов'язаної з Єруоv «робота», 
спорідненої з ав. var;}Z;}ffi, двн. werk, 
англ. work «тс. ».- СІС2 496;Фасмер ІІ 
503-504; ГСЗ 115; Slawski lV 307-308; 
Kopalinski 579; Holub-Lyer 291; Ho
lub-Kop. 208; БЕР ІІІ 433; Mikl. EW 
171; Юеіn 898; Frisk І 548-549, І І 
83-84, 101.- Пор. верстат, драматург, 
металург, орган, хірург. 

[л іть] «тічка», lлітавйця] «ТG.; ша
ленство» Ж. [літо] «запліднення» Ж, 
Ілітити] «Запліднювати», [літитисяl 
«бути в періоді тічки», [літоватися] 
«Те.» О, [нелітк:а] «корова, яка не мала 
теляти» Г, ДзАтл І;- р. [леть] «тічка», 
п. [latowac (siєt)J «бути в періоді тічки» 
(про корів);- неясне; :зіставляється з 
ісл. 16оа ( < *lopan-) «пристрасний, який 
перебуває в тічці», сірл. lath (род. в. 
laith) «тічка», кімр. llawd «Те.», для 
яких реконструюється і є. * loto- (Фас
мер ІІ 489; Bern. І 714); припускається 
можливість зв' язку з літо або з літати 
«бігати», пор. подібний розвиток зна
чення в укр. [бігати] «гуляти, бути в 
періоді парування» (про корову), [бі
гатися] «те.», [гінЄ] «Тічка», [гон й ця) 
«корова в період парування», п. biegac 
«бігати», biegac siєt «бути в періоді тіч
ки» (про звірів), gonic «гнати», gonic 
si~ «бути в періоді тічки»; пор. і р. гон 
(про звірів).- Мартьшов ЗИРЯ 11 51-
55; Slawski IV 75~76. 

ліф «предмет одяvу, який облягае 
груди і спину», ліфчик: «предмет білиз
ни, який облягає груди»;- р. лиф, бр. 
ліф, п. Шfk, liwkl;- через російську 
мову запозичено з голлющської; гол. 
lijf «ліф, корсет» споріднене з нвн. Leib 
«тіло, тулуб, живіт», Leibchen «ліф, кор
саж» (звідки п. laibik, leibik «мундир, 
куртка, сорочка; талія», ч. ІаіЬ, lai
blik), ІеЬеп «жити», двн. lїЬ «життя)), 
англ. live «Те.», .псл. lipщ>ti, укр. лИп
нути.- Фасмер ІІ 504; КЗСРЯ 242; 
Bern. І 717; Mik\. EW 168; Matzenauer 



ліфері я 

241; Юuge-Mitzka 432.- Див. ще 
лИпнути.- Пор. лейбик. 

[ліферіяl (бот.) «nервоцвіт весняний, 
Primula veris · L. (Primula officinalis 
Jacq.)» Mak, Ілиферия] «вид підмарен
ника, Galium ochroleucum Wolff. » Mak, 
Ж;- неясне. 

ліфт, ліфтер;-р. болг. м. лифт, бр. 
ліфт, ч. слu. lift, схв. ліlфт, слн. Шt;
запозичення з англійської мови; англ. 
lift «ліфт; підняття; піднімати», сангл. 
liften (leften) «підніматИ» походить від 
дісл. lypta «піднімання» (ісл. lypta 
«піднімати»), спорідненого з син. Шch
ten, нвн. !Ufteп «ТС. »і nов'язаного з ді сл. 
lopt «повітря», спорідненим з дангл. 
lyft, двн. днн. свн. нвн. luft, гот. luf
tus «тс. ».- Фасмер ІІ 504; К9СРЯ 242; 
Holub-Lyer 288; БЕР ІІІ 434-435; 
РЧДБ Е 408; Юеіn 388; Skeat 294.
Пор. люфт. 

ліхтар, Ілихтdр] «ліхтар», [ліхтар
ка Ж. ліхтарня, лихтарня] «тс.», ліх
тарник, ліхтарний;- р. ІлихтарJ «свіч
ник», бр. ліхтар «ліхтар», n. \ichtarz 
«свічник»;- запозичено з німецької мо
ви, можливо, через посередництво поль

ської; н. Leuchter ( < свн. liuhtcere) 
«свічник» пов'язане з свн. двн. Iiuhten 
«світити, сяяти, блищати», нвн. leuchten 
«ТС. », спорідненими з гот. liuhtjan, 
днн. liohtian «тс. », лит. lafikas «з пля
мою на лобі», дір л. lochet «блискавка», 
псл. Іuёь «промінь».- Шелулько 37; 
Фасмер І І 505; Slawski IV 233; Fraenkel 
371; Юuge-Mitzka 437, 438.- Див. ще 
луч.- Пор. лИсий. 

ліхтер «невелике вантажне судно, 
використовуване для навантажування чи 

розвантажування інших суден або для 
місцевих перевезень»;- р. болг. лИх
тер, бр. ліхтзр;- через посередвинтво 
російської мови запозичено з голланд
ської; гол. Iichter «те.» (букв. «nолег
шувач») пов'язане з .licht «Легкий», 
єпорідненим з двн. lfht(i), дни. lїht-, 
дангл. \Ioht, дісл. l~ttr, гот. leihts, 
лит. lefiguas, lengvus, псл. *Іьgьkь «Те.», 
укр легкИй.- СІС2 496; Фасмер ІІ 
506; Кluge-Mitzka 432.- Див. ще лег
кИй. 

[ліца) «старша сестра (у звертанні)» 
МСБГ;- запозичення з румунської мо-
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ліцитація 

ви; рум. Ща є результатом скорочення 
форми lеЩіі, демінутива від \е]е «сестри· 
ця (у звертанні до старшої сестри); 
тітка (у звертанні до жінки, старшої за 
віком)».- DLRM 453, 462.- Див. ще 
лелfка, леля. 

ліцей «ТИП навчального закладу», 
ліцеfст;- р. болг. лицей, бр. ліцЗй, 
п. liceum, ч. lyceum, слп. lyceum, вл. 
licej, м. лице;, схв. лйцёj, слн. Іісеj;
через посередниитво західноєвропей
ських мов (фр. licee, н. Lyzeum) заnо· 
зичено з латинської; лат. lyceum «ліцей» 
походить від гр. Лuхвюv (назва гаю 
біля храму Аполлона Лікейського по
близу Афін, де Арістотель навчав своїх 
vчнів), пов'язаногозАuхєLО(: (один з епі
тетів Аnоллона), що зіставляється з 
Мхо~; «вовк» (буква.11ьно «ТОЙ, хто вби
ває вовків»), спорідненим з дінд. vrka-, 
лит. vifkas, гот. wulfs, псл. *vьlkь, 
укр. вовк.- СІС2 496; Фасмер ІІ 506; 
К3СРЯ 243; Slawski IV 227; Kopalinski 
573; Holub-Lyer 296; К\uge-Mitzka 
452; Dauzat 446; Кlein 915; Frisk ІІ 
143-144.- Див. ще вовк. 

ліцензія «дозвіл на право торго
вельного та ін. обміну між країнами», 
ліцензІйний;- р. болг. лицен.зия, бр. 
ліц.Знзія, п. licencja, ч. licence, слц. 
licencia, вл. \ icenca, м. лицен.ца, схв. 
лицен.ци;а, лиценца, елн. lieenca;- ін
тернаціональний юридичний термін (пор. 
фр. англ. licence, н. Lizenz «та.»), що 
зводиться до лат. Jicentia «свобода, 
право», пов' яз а ного з licet (<можна, 
дозволяється», licere «nропонуватися на 
продаж, оцінюватися», для яких при
пускається спорідненість з лтс llkstu, 
likstu «згоджуюсь, умовляюсь», лит. 
lygstu «стаю рівним», п<!л. 1ісе, укр. 
лице.- СІС2 496; ССРЛЯ 6, 2R5; Hiitti
Worth 16; Stawski IV 226-227; Kopa
linski ,CJ73; Но! ub-Lyer 288; Юеіn 886; 
Walde-Hofm. І 797.- Див. ще лице.
Пор. ліцитація. 

ліцитація «аукціон», [ліцитувdти] 
«продавати на торгах», Ілітацувати Ж, 
літецувати Жl «TG. »;- п. licytacja, ч. 
licitace, спц. licitacia, м. схв. лицита
циjа, епн. ticitacija;- через посеред
нпцтво польської мови запозичено з ,1а-
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тинської; лат. licitatio «пропонування 
ціни; надбавка ціни» пов'язане з lici
tari «пропонувати ціну; змагатися, бо
ротися», похідного від licёre «пропону
ватися на продаж, оцінюватися».
Slаwskі IV 240; Kopalinski 573; Holub
Lyer 288; Walde-Hofщ. І 797.- Див. 
ще ліцензія. 

ліція (бот.) «дереза, Lycium L. », 
[лuція] «те.» Ва, Ілаційон, лаціян, лица, 
лицій, лиця, ліцій, ліціян, ліця] «дереза 
звичайна,· Lycium vulgare Duп. (Lycium 
halirпifoliuш МіІІ.; Lycium barbarum 
L.)» Mak;- р. лицuй;- результат адап
тації наукової латинської назви Lycium, 
яка пов' язується з назвою країни Лікії 
в Малій Азії, багатої на цю рослину, 
батьківщиною якої є узбережжя Серед
земного моря.- Нейштадт 485; Аннен
ков 202; Симоновиn 285. 

[лічитація] «торги» Берл;- очевид
но, результат контамінації форм Ілі
цитація] і лічИти.- Див. ще ліцита-

• • 1 
ЦІЯ, ЛІК. 

[лішувати] «шукати» Ж. [ляшувати] 
«нишпорити Ж; чатувати ВеУг», Іля
иювати] «nідступно ЛОВИТИ» 0;- р. ІлЯ
шить] «шукати, добувати»;- не зовсім 
ясне; можЛиво, пов'язане з р. [лешнЯ] 
«nолювання в лісі», Ілесовать] '<nолю
вати», др. ЛЬСОВати «ТС. », ЩО ЗВОДЯТЬСЯ 
до др. льс'Ь «ліс»; зіставляється також 
(Лизанець 607) з уг. lesni «стежити, 
ПідГЛЯДаТІj, чатувати», СПОрідненим 3 

мане. let's-, las- «Те.; засідка», хант. 
lasi «засідка» (MNTESz ІІ 758). 

[ліща~Иця] (іхт.) «ПJюскирка, густе
ра звичайна, ВІісса bjorkпa L. »Ж;- по
хідне утворення від лящ, Іліщ] «лящ» 
(з діалектним переходом ля в лі); назва 
зумовлена подібністю тіла густерн до 
молодого ляща або підлящика (густера 
як вид належить до роду лящів); пор. 
інші назви rустери; р. [подлещик], п. 
[leszcz, podleszczyk].- Сабанеев 357.
Див. ще лящ. 

ліщИна, ліщана, ліщанuк, ліщfтиця, 
ліщанка, ліщаннuк, ліщаня, ліщебник, 
ліщек, ліщuнник- див. ліска1 . 

[ліщйнець] (у сполученні [слоник-л.]) 
(ент.) «Balaniпus nucum» Ж;- похідне 
утворення від ліщИна; назва зумовлена 
тим, що личинки цієї комахи живляться 
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ядрами ліскавих горіхів; пор. слц. no
satec liskovy «те.».- Kapesni atlas brou
ku 236.- Див. ще ліска1 • 

ліщйця- див. лищИця2 • 
Лія (жіноче ім'я), Лея, ст. Ліа «пра

цовИтая» (1627);- р. Лuя, бр. Лія, 
др. Лия, слн. Lea, стсл. Л ira;- через 
цер ковнослов'янське посередництво за
позичено в давньоруську мову з се

редньогрецької; сгр. Аіа походить, оче
видно, від гебр. Le'a, пов'язаного з 
іменником le 'а «антилопа».- Сл. вл. 
імен 244; Беринда 219; Петровский 143; 
Спр. личн. имен 506; Knappova 242; 
Суперанская 88; Юеіn 873. 

лоб «чоло; [голова Ж; круглий ка
мінь розміром з голову Ж; крутий 
схил гори; гола вершина; рівнина на 
підвищенні; невелика лісова галявина 
Ч; крутий горб Ник», [ліб] «лоб», [лоба) 
«віл з великим лобом і широко розстав
леними рогами», Ілобак] «круглий ка
мінь» ВеНЗн, лобаNь .«людина або тва
рина з широким і опуклим лобом», 
[лобас] «з великим лобом; телепень», 
!лобач] «бовдур, лобур» Л, !лобик] «не
велика лісова галявина» Ч, Іл6биця] 
'<лоб» Ж. Іл6бищеІ «підвищене голе місце 
на лузі Ж; місце, де знаходяться круглі 
камені ВеНЗн », [лобка] «людина з вели
ким лобо'VІ», ІлобNикІ «червоний заліз
няк» Ж. ІлобNЯкJ «гола вершина гори; 
підвищене місце, на якому ніщо не ро
сте» Ч, ІлобовuNа] «гола вершина гори; 
острівець на болоті» Ч, лобок «(анат.) 
«підвищення на місці зрощення перед
ніх кісток таза; [горб; гола вершина 
гори; рівнина на підвищенні; острівець 
на болоті Ч])), Ілобчuско] «черепна короб
ка» Ж, лобастий, лобатий, лобковий, 
лобNий, лобовйй, Івилобl (у сполученні 
[з вилба]) «лоб» Ж. ·Івозл6бокІ «схил», 
[возлоб'я] «волосся над лобом», налоб
ник, Nал6бNий, надл6б'я, 1-lадлобковий, 
надлобNий, Іпідліб' е] «смуга на лобі 
нижче бр ів» Б і, Іпідл 6б' я] «ТС. », під
лобний, прилбUЦЯ (!щст.) «ШОЛОМ, КаСКа» 
Нед, спідлоба СУМ, (Ме), спідлоб' я, 
Іспідлуба] «спідлоба» Ме;- р. бр. лоб, 
др. Л'Ьб'Ь «череп, голова; ку пол церкви», 

п. leb «голова тварини; (розм.) голова; 
[чоло]; (ст.) череп», ч. слu. ІеЬ «череп, 
голова», болг. лоб «тім'я, лоб» (з р.), 



лобанець 

[лz,бl «череп, чоло», схв. лдбтьа «че
реп», слн. \еЬ (І~ Ь) «Чоло, череп; nідви
щення», ІоЬішjа «череn»;-стсл. льЕt.н·ь 
«черепний»;- ПCJl. ІьЬь «череп; лоб, 
голова»; припускається зв'язок з псл. 
lubь ( < *loub-) «луб, кора дерева, ли
ко; кошик, обруч з кори; дерев'яний 
обвід (наприклад, сита)»; тоді разом з 
ним походить від іє. *leubh-/leup- <<Лу
пити, усувати кору», звідки також псл. 
*lupiti, укр. лупИти; пор. схв. лубина 
«череn», слн. lubaлja «тс. »; первісним 
значенням псл. ІьЬь у такому разі, 
очевидно, було «шкаралупа, лушпина» 
(пор. схв. ст. і діал. lup «череп» і [lup] 
«лушпина, шкаралупа»); зіставляється 
також (FraenkeJ IF 50, 7; Bezzenberger 
ВВ 4, 333; Schulze UAJb 7, 172) з гр. 
Л6qю(; «потилиuя, султан з пір'я; гре
бінь гори, горб; кінський загривок», 
тах. А !ар «голова».- Фасмер-Труба
чев ІІ 507; Преобр. І 462; Гор яев 189; 
Slawski V 90-93; Bruc!шer 309; Machek 
ESJC 323; Holub-Lyer 283; Holub
Kop. 200; БЕР ІІІ 534-535; Младенов 
277; Skok ІІ 322; Bezlaj ESSJ ІІ 129; 
Bern. І 738; Specht 87; Mikko!a Ursl. 
Gr. ІІІ 27;Pokorny 690.-Див. ще луб. 

[лобанець l «іноземна золота монета», 
лобdнчик (заст. розм.) «золота монета, 
на якій зображено голову певної осо
би»;- р. [лобанчик] «тс. »;- очевид
но, похідне утворення від лоб «голова», 
оскільки йдеться про монети із зобра
женням голови; р. ст. лобец «новгород
ська монета північнонімеuького похо
дження» {XV ст.) пов'язувалося з лоб 
і припускалося первісне значення 
«шкур ка з лоба білки» ( Фасмер ІІ 507); 
висловлювалася й менш переконлива 
думка про зв'язок р. лобец з місцевою 
назвою н. Liibeck (Никольский ФЗ 1891, 
4-5, 14).- Див. ще лоб. 

лобань (іхт.) «кефаль звичайна, Mu
gi] cepha!us L.», [лобан, лобасl (<тс.» 
Ж;- р. лобан, [лобас, лобач], бр. ла
бан «тс. »;-похідне утворення від лоб; 
назва мотивується формою голови цієї 
риби.- Див. ще лоб. 

[лобас1 1 «пункт прийому риби» 
Берл;-очевидно, результат видазміни 
слова лабdз «приміщення для продажу 
або зберігання зерна, борошна, різних 
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товарів» (пор. р. [лобаз] «тс. »).-Див. 
ще лабаз1 • 

[лобас2 ] «лобань, лобур»;- очевид
но, результат деетимологізації запози
ченого з польської мови [л обоз] «лобур» 
і вторинного зближення його семантики 
з лоб.- Див. ще лобоз.- Пор. лобур. 

[лобачка] (зоол.) «прісноводний по
ліп, Hydra» Ж;- неясне. 

лобда - ДИВ. лаnта. 
лобелія (бот.) «Трав'яниста напівку

щова декоративна рослина, Lobelia 
L. »;- р. болг. лобелия, бр. лабелія, 
n. lobelia, ч. lobelie, \obelka, слц. lobe
\ia, lobelka, схв. лобелиjа «тс. »;-за
своєна з латинської наукової номен
клатури назва, утворена К. Ліннеєм 
від прізвища фламандського ботаніка М. 
де Лобеля (1538-1616).- СІС2 496; Ho
lub-Lyer 291; Kopaliiiski 580; Симоно
виn 279; Dauzat 440. 

лобзик «інструмент для випилюван
ня»;- р. лобзик, бр. лобзік, болг. лоп
цик;- запозичення з німеuької мови; 
н. Laubsage «вид пилки» утворене з 
основ іменників Laub (свн. двн. loub) 
«лист», спорідненого з днн. ·снн. !Of, 
гол. loof, англ. 1eaf, дicJl. rот. tauf «TG.», 
а також з лит. !llpu, lupti «лущити», 
укр. лупИти, і Sage (свн. sёge, двн. 
sёga) «пилка», спорідненого з лат. seco 
«ріжу», псл. sekQ, *sekti, укр. сіктй.
Фасмер ІІ 508; Kiparsky ZfS1Ph 23, 437; 
БЕР ІІІ 477; Юuge-Mitzka 425, 619.
Див. ще лупИти, сіктИ. 

лобний (у сполученні лобне місце) 
«nриродне підвищення в якому-небудь 
пункті, що є його центром; (іст. і пе
рен.) поміст, підвищення на площі, 
з якого оголошувались царські укази і 
де проводились пуб.Іlічні страти»;- р. 
лобное место «підвищення, горб, кур
ган, сопка; (іст.) місuе страти, яке 
видно звідусіль», др. л'Ьбьное .м:І3сто, 
болг. лобна мЯсто (з рос. або стсл.), 
стсл. льЕь.нон: М'~сто, «місце страти»;
похідне утворення від лоб, псл. *lьЬь; 
сполучення лобне місце в історичному 
значенні є калькою гр. Kpa:v{ou 'tол;щ; 
(місце в Єрусалимі, де начебто похова
ний Адам, де лежить його голова); топо
німічне значення «nідвищення, горб» 
базується на сучасному діалектному 
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значенні прикметпика [лобний], похід-
. ного від лоб «гола вершина».- Фасмер 
ІІ 508; Преобр. І 462; Горяев 189; 
БЕР IV 448; Bez!aj ESSJ ІІ 129.- Див. 
ще лоб. 

лобогрІйка «примітивна жниварка», 
лобогрfйнuк «той, хто працює на лобо
грійці»;- р. лобогрейка;- складне ут
ворення з ОСІІОВ іменника лоб і дієслова 
гр[тu; робота на лобогрійці вимагає 
значних фізичних зусиль, звідси й пер
вісне жартівливе значення слова, яке 
згодом нейтралізувалося.- Див. ще грі
ти, лоб. 

лобода (бот.) «Cheпopodium L.; [лу
тига, Atriplex L.; шпінат городній, 
Spinacea oleracea L. Mak] », [лебеда] 
«лутига; лобода» Mak, [лобідка] <<Лу
тига садова, Atriplex hortensis L. », ло
бодuна «стеблина лободи», [лободuцяJ 
«лобода» Ж, лободові, лободЯяuк (заст.) 
«хліб з лободою», лободfтка (заст.) 
«страва з лободи», лободовий, [лободЯ
нuй];- р. лебеда «лутига; лобода», [ло
бода, лобудtі] «тс. », бр. лебядtі «лобода», 
лябеднік «лутига», др. лебедtі, лобода, 
п. lebioda «лобода», loboda «лутига», 
ч. lebeda <<Лутига; [лобода]», слц. loboda 
«лутига», [lebeda], вл. нл. loboda, болг. 
лобода, [lobuda, !obda, labda], м. лобо
да, схв. лобода, [лобуда, лабода], слн. 
lebeda, loboda «тс. »;- псл. *elboda, 
звідки lebeda і loboda;- споріднене з 
лат. albus «білий, блідий, світлий», гр. 
liЛQJb~ «білий висип на тілі», укр. лебідь; 
іе. *albho- «білий»; назва рослини зу
мовлена зовнішнім виглядом листя, ніби 
притрушеного білим пилком (особливо 
у лободи білої, Chenopodium album L.; 
пор. іншу П назву [мучuнець] Ж); се
мантичну паралель становить лит. ba
landa «лобода», пов' язане з лит. balti 
«біліти», baltas «білий»; менш вірогід
ним є припущення про спорідненість 
псл. *elboda і лит. balanda «лобода», 
нвн. Melde «лутига; лобода; Atriplex; 
Chenopodium», гр. ~Лt'tO'V «ТС.» (Machek 
ESJё 323; J m. rostl. 83; LP ІІ 149; 
ZfSIPh 19, 66-67; Mikkola Balt. u. 
Slav. 46; Mikl. EW 428); пропонувалася 
також праформа *olboda (Bern. І 698), 
імовірності якої суперечить матеріал 
південнослов'янських мов, де замість 
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початкового ло- було б ла-; відзначався 
збіг з тур. labada «щавель, Rumex alpi
nus» (Радлов ІІІ 739), тат. алабота «ло
бода» та ін. (Дмитриев 561; Жаримбетов 
РР 1976/3, 102-105).- Фасмер-Труба
чев ІІ 469-470; · Меркулова 111-112; 
Преобр. І 440; Slawski IV 89-90; Brlick
ner 292, 310; Holub::-Lyer 283; Holub
Kop. 200; Schuster-Sewc 769-770; БЕР 
ІІІ 448-449; Skok ІІ 256; Bezlaj ESSJ І І 
147; ЗССЯ 6, 18; Moszynski PZJP 71; 
Schrader Real!exikon І 345; J6hanпessoп 
40.- Пор. лебідь. 

[л6боз] «лобур» ВеЛ, [лобуз] «зло
дій; шахрай»;- очевидно, запозичення 
з польської мови; п. lobuz «пустун, ши
беник; нікчема, гультяй», [lobus] «те.» 
(звідки й ч. [lobus] «гультяй») пов'язує
ться з lobuzie «зарослі, бур'яни» і зі
ставляється у семантичному плані з 

словами на позначення дерева, бур 'янів, 
пенька, зілля, які у переносному зна
ченні стосуються людей (як р. хльtст 
«гнучка лозина; пройдисвіт, волоцю
га», укр. пень, п. ріеп); основою для пе
ренесення є значення «щось погане, не

потрібне».- Slawski V 127-128. 
[ло5отраска] «гарячка» Мо;- склад

не утворення з ОСІІОВ іменника лоб і діє
слова трястИ( ся), з я ким пов' язане 
трЯсця «гарячка, пропасниця»; поєд
нання двох основ відбиває дві ознаки 
хвороби - високу температуру, про 
яку свідчить гарячий лоб хворого, і 
тремтіння тіла, пропасницю.- Див. ще 
лоб, трястИ. 

лоботрЯс «нероба, ледар»;- оче-

видно, запозичення з російської мови; 
р. лоботрЯс «те.» утворене з основ імен
ника лоб і діеслова трястИ; мотивація 
утворення неясна.- Див. ще лоб, 
трястИ. 

лобузІння -див. лабуз. 
лобур «бездіяльна й ледача людина; 

лоботряс; пройдисвіт Ж; Ігрубий му
жик Бі]», лобурй.сько, [лобурка] «жінка
лобур», [лобурнЯJ · «набрід, чернь» Б і, 
[лобурство] «те.» Б і, [лобурча] «грубий 
сільський хлопець», [лобурчук] «Те.» 
Бі, лобурЯка, [лобуроватий] «шахрай
ський» Ж, лобурЯцький, lлобуроватиІ 
«вести грубе мужицьке життя» Бі;
р. [лобурІ «nохмурий; хто дивиться спід-
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лоба» (з укр.);- очевидно, пов'язане 
з лоб (перен.) «хлоnець, підліток, пару
бок; лобуряка»; можливо, зазнало впли

ву з боку заразиченого lлобозІ «Те.».
Machek ESJC 273.- Див. ще лоб. 

[ловаш] «ледар, роззява» Ж;- оче
видно, рез у ль тат видазміни заnозиче
ного уг. lovas, букв. «вершник, кава
лерист», похідного від 16 «Кінь», спорід
неного з мане. ло, 1Щі, хант. lo х. Іац 
«тс. »; щодо семантичного розвитку пор. 

драб «озброєний слуга; піхотинець»
«жебрак; волоцюга». 

ловелас «спокусник, залицяльни1,, 

баJJамут», ловелас~вський, ловеласнича
ти;- р. ловелас, бр. лавелас, п. lowe
las;- через посередництво російської мо
мови запозичено з англійської; англ. 
Love1ace (прізвище героя роману С. Рі· 
чардсона «Клариса Гарлоу», 1748) є 
складним утворенням з іменників tove 
«любов» і !асе «шнурок, сітка».- СІС2 

497; КЗСРЯ 244; Фасмер ІІ 509; Kopa
linski 585. 

[ловж] «купа сухого хмизу» Л, 
[ловж'Є] «тс. » Л;-р. [ловжаІ «купа 
гілля, сучків, трісок, що залишаються 
після рубання лісу», бр. лоуж «купа 
хмизу», [лоушJ. «тс. »;-запозичення з 
литовської мови; лит. Iauzas «купа об
ламаних гілок» пов'язане з luzis «ула
мок», lauzti ((ламати»; споріднене з лтс. 
lauzt «тс. », lailzne «місце в лісі з пова
леними деревами», lauzs «місце в лісі 
з поваленими і вирваними з корінням 
деревами» і, далі, з дінд. rujati «розби
ває», лат. lugere «Горювати», свн. liechen 
«Тягти, рвати», які пов'язуються також 
з укр. бр. лtjста «скибка, шматок (хлі
ба)» (Zubaty St. а cl. І 2, 103).- Непо
купний і\1овозн. 1968/6, 36; Фасмер 11 
509; Лаучюте 39; Trautmann 152-153; 
Fraeпkel І 347; Walde-Hofm. І 830. 

[ловИ:лка] (ент.) «богомол, мантида, 
Mantis L. » Ж;- похідне утворення від 
ловИти; можливо, часткова калька від
повідної німецької назви Fangheuschrec
ke, першим компонентом якої є основа 
дієслова fangen «ловити»; назва пояс
нюється способом живлення цих хижих 
комах, які ловлять здобич за допомогою 
ловильних ніжок.- Див. ще ловИти. 

ловИти 

ловИти, ловйтися «потрапляти на га
чок, у пастку; хапатися, триматися; 

[з'єднуватися, сходитися; скисати (про 
молоко)]», [ловuтиса, ловйтиси] «ста
вати густим внаслідок скисання; фар
буватися; загорятися» МСБГ, [лівка] 
«ловля» Ж, лов, [ловак] «ловець» Ж, ло
вецтво, ловець «мисливець; той, хто 
ловить рибу, звіра; [знаряддя для зні
мюшя фруктів з дерева]», лови «полю
вання; ловіння», ловИтва (заст.) «лови», 
[ловuтка] (назва дитячої гри) Дз, [ловй· 
ще] «місце для полювання», [ловійвоJ 
«ловля», ловіння, [ловка) «здобич Г; 
тенета» Ж. ловлення, ловля, [ловнйцтвоJ 
«мисливство; полювання» Ж, [лівний) 
«який уміє добре ловити», !ловець
кий] «МИСЛИВСЬКИЙ», ЛОВUЛЬН.ий «ПрИ
значенИЙ для ловлення», [ловний] «який 
добре ловить або ловиться» Ж, ІловнИ
чий] «МИСЛИВСЬКИЙ» ж, [ловучий) «ЯКИЙ 
уміє ловити; мисливський», вИлов, від
лОв, [щл6ви] «час заборони полювання» 
Ж. [нелівний] «який погано ловить», 
невловuлшй, невл6вний, облов, [обловаІ 
«здобич, жертва» Пі, перелов, [полів] 
«полювання» Нед, lполов1 «здобич, за
хоплена на полюванні, рибалці, війні» 
Бі, улов, улови, уловлювач, уловймий, 
уловистий, уловний, уловчий;- р. ло
вИть, бр. лавіць, др. ловити, п. lowic, 
ч. loviti. слц. lovit', вл. lojiC, нл. lojs, 
болг. ловfl, м. лови, схв. ловити, слн. 
loviti, стсл. 1\I)Gитrt;- псл. loviti «ста
ратися спіймати дичину, полюючи, під
стерігаючи; хапати», похідне від lov'Ь 
«ловінюJ звірів, птахів, риб; здобич»;
найближче споріднене з лит. lavyti, 
lavinti «привчати, навчати, розвивати», 
lavus «навчений, вправний, спритний», 
гот. дісл. laun «нагорода, плата», двн. 
lon, нвн. Lohn, дірл. log, luag, luach 
«тс. »; гр. Лвіа (дор. Ла і а) «здобич; 
грабунок», лат. lucrum «Jюристь, зиск»; 
іє. * lau-/);}u- «ловити, захоплювати; 
одержувати насолоду»; на основі гіпо
тетичного nервісного значення псл. lov'Ь 
«повільне переслідування, nовзання, 
оточення звірів» пов'язувалося з псл. 
*leviti '<ослабляти», звідки укр. лівИти 
«ТС.» (Zubaty St. а cl. І 1, 76-79); непе
реконливе виведення (Machek ESJё 342; 
Holub-Lyer 294) .від пcJJ. *polovati 
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«полювати», нібито спорідненого з гр. 
лаЛвuш «ваблю птахів у сітку».- Фас
мер ІІ 508; Преобр. І 462; Slawski V 
229-232; Brii~kner 313; Holub-Kop. 
211; Schuster-Sewc 781-782; БЕР ІІІ 
449, 451; Bezlaj ESSJ ІІ 152; Bern. 
І 735; Trautmann 153; FraenkeJ 348; 
Frisk ІІ 123-124; · J6nannesson 726; 
Walde-Hofm. І 826; Pokorny 655; Мель
ничук 3тимология 1984, 144. 

ловкач (розм.) «спритна людина, що 
вміє добре влаштовувати свої справи, 
вдається до хитрощів»;-запозичення 
в російської мови; р. ловкач «тс. », лов
чіtть «хитрувати», ловчuться «робити 
все можливе для досягнення своєї мети; 
пршпосовуватись» пов'язані з ловкий 
«спритний», яке відповідає укр. ловкий 
(днв.). 

ловкий «красивий, гарний, смачний; 
спритний», [л6венький1, ловкенький, на
ловчИтися;- р. ловкий «спритний», 
болР. лов'Ок «умілий, спритний, швид
кий» (можливо, з рос.);- псл. [lovokь] 
«вправний, спритний», похідне утво
рення від lovo «ловіння птахів, звірів, 
риб; здобич»; первісне значення, оче
видно, «ТОЙ, хто добре ловить, спритний 
на полюванні»; в українську мову могло 
бути занесене з російської; пор. спорід
нене лит. lavus «натренований, вправ
ний, вправний на полюванні; прудкий, 
спритний, хитрий» від lavyti, lavyju 
«тренувати, розвивати».- Булахов
ський Нариси 76, 122; Фасмер_ ІІ 509; 
Slawski V 237-239; Schuster-Sewc 781; 
БЕР ІІІ 450.- Див. ще ловИти. 

[лбвранок] «полудень», [ловранку
вати] «полуднуватИ»;- СХВ. [Jovra] «Ве
черя косарів; полудень», ловрати «по
луднувати на косовиці»;- запозичен
ня з угорської мови, зближене в другій 
своїй частині з іменником ранок; уг. 
заст. l6rant «полудень» виводиться від 
слц. olovrant, olevrant «Те.», що є на
слідком фонетичної видазміни нім. Hal
berabend «Те.», утвореного з основ при
кметпика halb «половинний; пів-» та 
іменника Abend «Вечір» (пор. анало
гічні укр. полудень, р. полдник).
Дзендзелівський НЗ УжДУ 14, 132; 
St. sl. 22, 286-287; Skok ІІ 321; MNTESz 
ІІ 789. 
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ло газа 

ловчий (заст.) «особа, що ваймалася 
у бояр, поміщиків різними видами по
лювання; у стародавній і Московській 
Русі придворний, який відав полюван
ням; переслідувач утікачів з війська»;
р. ловчий, бр. лоТjчьt (іст.), др. ловьчии 
«мисливець, рибалка», п. lowczy «орга
нізатор полювання; [старший лісни
чий]», ст. «придворний, який відав 
полюванням, титул при дворі», ч. lovci 
(іст.) «той, хто відав справами полю
вання при дворі; мисливець», болг. 
(заст.) ловчий, ловчия «мисливець»;
псл. *lоvьсьjь, похідне утворення від 
*lоvьсь «мисливець, рибалка», loviti 
«ловити».- Slawski lV 227-228; БЕР 
ІІІ 450.- Див. ще ловИти. 

[лог] «заглиблення в рельєфі; яр в 
пологимн зарослими схилами; широка 

низина; орна земля, яку переспали об
робляти», [логвина] «широка сінокісна 
низина; низина в лісі; заглиблення в 
рельєфі» Ч, [логовuна] «те. » Ч, [л огви
щеІ «низюш, поросла травою» Ч, [лаго
вИще] «те.» Ч, [ложок] «сухе ру@ло Г; 
низина з пологимн схилами; вузька 

низина вздовж річки; низина в лісі; 
невелика лука в кінці города Ч »;
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. лаг «долина, яр, поле під паром» 
пов'язане з лежать «лежати» (пор. схв. 
лаг «лежання»); зіставляється з лит. 
atlagai «поле, яке довго лежало під па
ром», гр. Л6 XOG «засідка», гал. logan 
«могила»; безпідставно пов'язувалося 
(Ма tzenauer 243) з гр. Лct')'oo'V «nечера, 
ущелина».- Фасмер ІІ 509; К3СРЯ 
244; Преобр. І 463; Bern. І 727-728; 
Mikl. EW 163; Trautmann 168; Pedersen 
Kelt. Gr. І 97.- Див. ще лежати. 

[лога] (бот.) «глід, Crataegus L. » 
ВеЛ, ВеНЗн, Mak, [логина ВеНЗн, ло
гuня ВеЛ, ВеНЗн] «те.», lлогинькаl 
«Плід глоду; глід колючий; Crataegus 
oxyacantha L. » Mak;- резуЛьтат фоне
тичного спрощення діалектних назв тієї 
самої рослини [гліг, глог, глогина, гло
гuнька], ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО ПСЛ. glog'Ь 
«те.».- Нейштадт 314; Анненков 112; 
Machek J m. rostl. 116; Симоновиn 
145.- Див. ще глід. 

[лоrаза] «ячмінна крупа Ж; каша з 
цілих зерен обдертого ячменю», [глtізаl 



логарИфм 

«ячмінна крупа» Ж, [глажанк:а] «просо, 
майже стовчене в стуnі для пшона»;
п. [logaza, lohaza] (з укр.), слц. loha~a, 
[lohoza, lahoza] (з укр.- Machek ESJCS 
274);- неясне; можливо, походить від 
уг. lбhoz «для коня», форми іменника 
16 <<Кінь» з післяіменником -hoz «до, 
ДЛЯ». 

логарИфм, логарифмувати, лага· 
рифмічний;- р. логарИфм, бр. лага
рЬtфм, п. logarytm, ч. слц. logaritmus, 
вл. logaritm(us), болг. логарИт'Ьм, м. ло
гарИтам, схв. логарйтам, слн. logari
tem;- інтернаціональний математичний 
термін (пор. н. Logarithmus, фр. loga
rithme, англ. logarithm), який у латині
зованій формі (лат. logarithmus) був 
створений шотландським математиком 

Дж. Непером (1550-1617) з основ 
грецьких слів Л6"(оr;, «слово, розум, від
ношення» і riptltІJ;6~ «число»; спочатку 
означало «пропорціональне число».
СІС2 497; Фасмер ІІ 509; Slawski IV 
323; Sl. wyr. obcych 434; Holub-Lyer 
292; БЕР ІІІ 902.- Див. ще арифме
тика, логіка. 

[логарня] «кіл, вбитий у пліт, на 
якому вішають торби, щоб їх не замо
чила вода» О, [логарні, лоtарні] «тс. »О, 
[лоtарня] «приміщення для вівчарів та 
молочних продуктів» Доп. УжДУ ІV;
неясне. 

Логвин, [ЛогИн, Л 6нгИн] Ж, ст. 
Логгін'Ь «смьІшляя глуббко або долгіи» 
(1627);- р. Логгин, Лонгин, Логвин, 
бр. Логвін, Лонгін, Логін, др. Логгин'О, 
n. слц. Longin, ч. Longinus, болг. Ло
гИн, ЛонгИн, м. Лонгин, схв . .Понгин, 
слн. Longin, стсл. і\І)N'h.ГИN"ь., ЛІ)ПІN"k;
через церковнослов'янське посередни· 
цтво запозичено в давньоруську мову 

з грецької; сгр. AO'\'"(t'VQG походить від 
лат. Longїпus, пов'язаного з loпgus 
«довгий», спорідненим з двн. lang, гот. 
laggs, псл. *dьjg'Ь «Тс. », укр. довгий.
Сл. вл. імен 215;. Беринда 219; Фас
мер ІІ 510; Суперанская 430; Петров
ский 143; Cnp. личн. имен 430; Илчев 
306, 307.- Див. ще довгий. 

[логйн] «дерево, яке впало або було 
повалене бурею; ледар, нероба»;- оче
видно, пов'язане з лежати; менш пере
конливо зіставляється (О І 416) з уг. 

логуватий 

l6g(ni) «висіти; байдикувати, ухилятися 
від роботи».- Див. ще лежати. 

логіка, логік:, логістика, логіЦИЗЛ1-, 
логістИчний, логічний, логізувати, ст. 
логіка «діалектіка; розмова» (1627);
р. болг. М. логика, бр. логіка, П. Ч. СЛЦ. 
БЛ. logika, НЛ. Jogiski, СХВ. логика, СЛН. 
\6gika;- запозичено з грецької мови, 
можливо, через посередництво німець
кої і латинської (нім. L6gik, лат. logica); 
гр. Лo"(tx-fj <<Логіка, діалектика» є фор
мою жін. р. від Ло'\'LХ6~ «словесний, ло
гічний », похідного від Л6"(о~ «слово; мо
ва; розум», пов'язаного з ЛЄ'\'ffі «зби
раю; розповідаю, промовляю», спорід
неним з лат. lego «читаю; вибираю; зби
раю», алб. mb-leth «збирати урожай», 
гот. lekeis «заклинатель, лікар», дісл. 
li=Eknir, дангл. li=Ece, двн. lachi «Тс.», 
двн. lachin «лікування», свн. lachenie 
<<заклинання, чаклування».- СІС2 497; 
Беринда 220; Фасмер ІІ 510; Kopa
linski 581-582; Holub-Lyer 292; 
БЕР ІІІ 453; Кlein 902; Walde-Hofm. І 
780; Frisk ІІ 94-95.- Пор. лексика. 

[лоrожйна] (бот.) «рогіз, Typha 
(Tourn.) L. ВеНЗн; рогіз вузьколистий, 
Typha angustifolia L. » Mak;- очевидно, 
результат контамінації назв [рогожина] 
«ТС. » і лоза, лозИна (див.). 

логопедія «І-шука, що вивчає розлад 
мови та розробляє методи його ліку
вання», логопед, логопедИчний;-р. болг. 
логопедия, бр. лагапедьtЯ, п. logopedia, 
ч. logopedie, слц. logopedia, схв. лого
педиjа, слн. logopedija;- науковий тер
мін, утворений з основ грецьких слів 
ЛО"(о~ «слово, мова, розум» і лаtбє{а. 
«виховання, навчання», похідного від 
ла.І~ (род. в. ла.t66~) «дитина», яке 
вважається спорідненим з дінд. рбtаЬ 
(p6takab) «дитина тварини», лат. puer 
<<дитина», псл. *р'Ьt~ «пташеня», укр. 
птах.- СІС2 498; ССРЛЯ 6, 321; St. 
wyr. obcych 435; Holub-Lyer 292; 
Frisk ІІ 462-463; Boisacq 739.- Див. ще 
логіка, птИця.- ГJор. енциклопедія, ор
топедія, педагогіка. 

[логуватий] (вет.) «який має нарости 
над копитамй» (про коня) О, [луги] 
«шпат (хронічне запалення кісток ніг 
у коней)» О, [ул6ги] «тс. » 0;- п. logawy 
«кульгавий (про коня), який має наро-
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л6щір 

сти над коrштами», wlogawy «Те.», болг. 
Іл6гав, ул6гавІ «каліка, кульгавий; дріб
ний, .\1алий, низький>>, [вл6гаф] «обваж
нілий, апатичний, незграбний>>, м. логав 
«каліка», улогав «те.»;- псл. [ ulogav'Ь] 
«каліка, кульгавий», ІJохідне від [uloga] 
«каліцтво, захворювання кінцівок, куль
гання», пов'нзаного з lezati «лeжaти».
Slawski \1 143-145.- Див. ще лежати. 

[лбщір] «ледар; бродяга» Ж, [ло
дарство] «бродяжництво» Ж;- р. л6-
дьtрь «ледар», [л6дарь, лодирь, лодорь], 
болг. [лодар];- не зовсім ясне; для 
російських і болгарського єлів припус
кається ва позиченн ;; 3 німець кої мови, 
пор. снн. нн. lodder, loder (Фасмер ІІ 
510; БЕР ІІІ 453); укр. [лодар] розгля
дається також як результат контаміна
ції лотр і ледачий, перехідною формою 
між якими є ледар (Преобр. І 463).
Bern. І 735.- Пор. ледар, лотр. 

[лбдва] «дошка; тесана дошка, брус 
МСБГ »;- неясне; можливо, пов' язане 
3 лодь, лодка; розглядається також 
(Бернш1·ейн Очерк 1974, 238) як зали
шок псл. *lody (з основою на -у). 

лоджія ~приміщення в будинку, від
крите з фасадного боку; відкрита гале
рея при будівлі»;- р. болг. лоджия, 
бр. лоджьtЯ, п. loggia, ч. lodzie, loggie, 
слц. lodzia, loggia, вл. lozi «квартира, 
житло, приміщення», схв. лЬ&а, слн. 
16ggia;- запозичення 3 італійської мо
ви; іт. loggia «крита веранда, галерея» 
походить від фр. \oge «хатина; будка; 
клітка; ложа (в театрі)».- СІС2 498; 
ССР ЛЯ 6, 321; Sl. wyr. obcych 434; 
Holub-Цrer 292; БЕР ІІІ 454; Юеіn 
901, 902; Пизани 81.- Див. ще лбжа. 

[лодь] «човен» Ж. lлодка] <(fll. » Л, 
Ж. [лодниця] «верф» Ж. [лодя] «човен 
Ж; вимощене місце під колесом водя
ного млина», ІлодЯкl «водяний пливv
чий млин (на човнах)», [лотка] «чове1~ » 
Л;- р. бр. лодка, др. лодья, лод'Ька, 
п. в л. lбdz, ч. lod', ст. lodi, слц. lod', 
нл. loz, lodka, полаб. lii.d'a, болг. ладия, 
!лодия], лодка, м. лага, ех. ла&а, сшr. 
Jadja, CTCJI. 111\"І>ДІІИ, МДИИ;- ПСJІ. *о\dї 
«човен»;- споріднене з лит. aldija, eldi
la «Те.», ді.сл. a!da «хвиля», норв. Iolda] 
«Корито», шв. [:'\ІІа] «продовгувата за
глибина», да·1 olde «корито», данrJІ. 
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ложка 

ealdop <(fC. »; іє. *aldh- «корито».- Фає
мер 11 510; Преобр. І 463-464; Bruckner 
310; Machek ESJC: 338; Hoi!J.b-Lyer 
291; Holub-Kop. 209; Schuster-Sewc 771; 
Б ЕР ІІІ 454; Skok ІІ 258; Bezlaj ESSJ 11 
119; Trautmann 6; Fraenke! 120; Buga RR 
JI 141; Falk-Torp 789; J6hannesson 40; 
Pokorny .31-32. 

лбжа «відділене перегородками місце 
для кількох глядачів у театральному 
залі; відділення масонської організа
ції»;- р. бр. болг. м. схв. ложа, п. \oza, 
ч. 16ze, слц. елн. lбza, вл. нл. Іоzа;
запозичення з французької мови: фр. 
loge «ложа» походить від двн. *laubja, 
louba «виноградна альтанка, хатина}).
СІС2 498; Фасмер ІІ 511; Преобр. І 464; 
St. wyr. obcych 437; Holub-Lyer 294; 
БЕР ІІІ 455; Bezlaj ESSJ ІІ 153; КІеіn 
901, 902; Пизани 81; Юuge-Mitzka 
426.- Пор. лоджія. 

ложИти, лож, ложа, ложбіта, л6жби
ще, ложе, ложйсько, ложнйця, ложо
вИй- див. лежати. 

ложка' r л дж ечник'J «фут л яр дл я ло
ЖОК», [ложечник] «майстер, що вироб
ляє ложки; полиця для ложок BeYr», 
[ложешник] «футляр для ложок, етоло
вий прибор}) ж, ложкар «майстер, що 
виробляє ложки; інструмент, яким ви
робляють ложки», [лозя] (дит.) «ложка», 
[лонька] «ТС. », ЛОЖКарний, ЛОЖКОвuй, 
[заложник] «ПОЛИЦЯ дЛЯ ЛОЖОК» ж, [за
ложечник] «футляр для ложки» ВеБ;
р. ЛОЖКа, бр. [ложка], др. Л'Ьжица, 
Л'ЬЖЬКа, n. lyzka, ч. zlice, Izice, zice, 
[lezka, lyzka], слц. lyzica, [lazka, Iozica], 
вл. lzica, нл. lzyca, полаб. lazaic болr. 
Л'Ьжйца, м. лажица, схв. Ілджица], 
жлuца, слн. zlica;- псл. І·ьzіса, 
l'Ьzька;- загальноприйнятої етимоло-
гїі не має; припускається спорідненість 
з алб. Iugё «Ложка», ос. [aligd] «Надріз, 
розріз», al igdin «Надрізувати», лит. І а uz
ti «ламати», дінд. rujati «ламає» або 
lunati (lun6ti) «віДтинає» (пор. семан
тику шв. дат. skеd«ложка» і двн. skeidon 
«розколювати», данг'л. sp6n «ложка», 
англ. -::poon «ТС.>> і двн. span «тріска», 
дісл. sраап «Тріска; Jюжка» ); зістав
ляється також з лат. ligula «ложка», 
дірл. liag, ірл. Ііас!1 «те.» (Pedersen 
Kelt. Gr. І 101; Machek ESJC: 346, Но-



лоза 

lub-Lyer 296), спорідненими з псл. 
lizati, укр. лизати.- Фасмер 11 511-
512; Преобр. І 464-465; Slawski V 
441-445; Bruckner 316; Holub-Kop. 
213; Schuster-Sewc 794-795; БЕР ІІІ 
545-547; Skok ІІІ 683; Bern. J 750-
751; Walde-Hofm. І 800-801.- Пор. 
лИжка. 

лоза (бот.) (деякі кущові породи вер
би), лозсін (заст.) «Те.», [лозанки] «різки, 
лозини», лозИна, [лозИнка] «ломиніс ло
зяний, Clematis vitalba L. », лозИння, 
лозинftка, [лозинftччя], [лозник] саєтра
гал лозяний, Astragalu~ virgatus Ра !І.» 
Mak, лознЯк, [лозянИк] «корзинка з ло
зи», лозинуватий «довгий і тонкий, як 
лозина», лозовий «зроблений з верби », 
лОзяний «Те.», [підл6зи] «поле, де росли 
ЛОЗИ» Ва;- р. болг. лозrі, бр. лаза, 
др. лоза, n. loza, ч. ст. ели. loza, схв. 
лоза, слн. Ібzа, стсл. 1\~Зd;- псл. loza 
«гнучка гілка; виноград; верба кущо
ва»;- зіставляється 3 лит. lazda «пал
ка, ліщина; ст~блина деяких рослин», 
[laza] «палка, ліщина», лтс. lazda, 
lagzda, lazds «ліщина», прус. laxde, 
алб. laithi «Те.», вірм. last «пліт, човен», 
перс. raz с_лоза »; висловлювалось при
пущення {Strekelj AfSIPh 27, 52-53; 
Brйckner AfS\Ph 39, 4; Ильинский RSI 
6, 226) про зв'язок з лаз, лізти '<вити
ся».- Фасмер-Трубачев ІІ 512-513; 
Преобр. І 465; Slawski V 239-241; 
Bri.ickner 313; Machek ESJC 342; БЕР ІІІ 
457-458; Skok ІІ 321-322; Bezlaj ESSJ 
Il 152-153; Bern. І 736; Trautmann 
153.- Пор. ліска2 • 

[лозинЯк] (орн.) «вівчарик, Phyllos
copus; східний соловей, Luscinia lusci
nia L. (Lusciola philomela)», [лозинчак] 
«Те.» Шар л, [лазівка] «славка, кропи
в'янка, Sylvia palustris», [лозовець] 
«те.»;- похідні утворення від лоза; на
зви пояснюються гніздуванням иих пта
хів у густих чагарникових заростях, у 
лозах.- Булаховський Вибр. пр. ІП 
206; Воїнств.- Кіст. 311, 328.- Див. 
ще лоза. 

[лбзниця] «піч для сушіння фруктів 
(викопується в саду) Ме; вид примітив
ної плодосушарки», [л6знИца] «еушарка 
для фруктів» МСБГ:- очевидно, ре
ву ль тат фонетичної видазміни слова [оз-

локайка 

нИця] «сушарка; димохід», зближеного 
з лоза, оскільки головною частиною 
сушарки є сітка, іноді сnлетена з лози 
або очерету, на яку насипають фрукти; 
пор. помилкове пояснення походження 

рум. l~nita «сушарка» (з укр.) як ні
бито пов'язаного з болг. л6знИца «Вино
градна лоза», схв. лдзница «дикий вино
град» (БЕР ІІІ 459).- Див. ще оз
нИця. 

лозунг «гасло»;- р. бр. болг. ло
зунг, м. лозунг, лозинка, схв. лдзіlнка;

через посередниитво російської мови 
запозичено з німецької; нвн. L6sung 
«розпізнавальний крик (пароль), бо
йовий клич» походить від свн. losunge, 
los unge «те.», з яким, очевидно, пов'я
зане нвн. Los «жеребок, лотерейний 
білет, доля», що в XV ст. мало значення 
«гральна кісточка; дощечка, плитка (з 
паролем, бойовим закликом)».- СІС2 

498; Фасмер ІІ 513; Боровой Путь слова 
292-300; БЕР ІІІ 459; Юuge-Mitzka 
447.- Пор. льос. 

[лозянка] (бот.) «буяхи, Vaccinium 
uliginosum L. » Mak, [лоз6нка] «ТО.» 
ВеНЗн, Mak;- похідне утворення від 
лоза; назва зумовлена формою листя, 
що нагадує вербове.- ВеНЗн 60.- Див. 
ще лоза. 

лоfвка, лоtти, лой, л6йник, лойова
тий, лойовИй - див. лИти. 

[лой] «самець гадюки» Ж. {л6йка1 
«гадюка»;- неясне. 

[лбйбк] (бот.) «Горлянка женевська, 
Ajuga genevensis L. Г, Ж; горлянка 
повзуча, Ajuga reptans L. Mak», [лоек 
Mak, лонж Ж] «те.»;- неясне. 

лбйтир, лайтра - див. літра. 
[лок] «міl:ие; прийми МСБГ; земель

ний наділ Scheludko»;- запозичення 3 

східнороманських мов; молд. лок «МіG
це», рум. аром. loc «тс. » зводяться до 
лат. locus «місие», яке лежить в основі 
заnозичених іншим щляхом слів ло
кальний, локатор та ін.- Scheludko 
137; СДЕЛМ 239; DLRM 463.- Див. ще 
локальний.- Пор. локатор. 

[локайка] «вівця коло очей чорна» 
ВеЛ, [локаїстий] ВеЛ;- результат фо
нетичної вилозміни форм [окайка] «біла 
вівця в чорними плямами навколо 
очей», [окtіїстийl «З білими плямами 
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лоюільний 

навколо очей», в яких протетичне у 
(* уокайка, уокаїстий) стало помилково 
єприйматись як характерна для лемків
єького говору діалектна вимова успад
кованого л.- Див. ще око.- Пор. лбз
ниця, локатка, локація, лотбчінє. 

локальний «місцевий», локалізація, 
локалізувати;- р. локальньtй, бр. ла
кальньt, п. вл. lokalny, ч. Jokalni, lokal
ny, слц. Jokalny, болr. локален, м. лака
лен, схв. лдкіілан, слн. Jokalen;- запо
зичення з західноєвропейських мов; нім. 
lokaJ «місцевий», фр. англ. !оса] похо
дять в ід лат. !оса lis «тє. », пов' яз а ного 
з locus ( < stlocus) «місце» (де щось по
клали), можливо, спорідненим з дінд. 
sthalam (sthalf) «суходіл, грунт, земля», 
гр. ит6ЛоG «балка, кіл; стебло; рукоят
ка; зброя», псл. stati, укр. стати.
СІС2 498; К3СРЯ 245; Slawski IV 327; 
KopaliПski 582; Holub-Lyer 292; БЕР 
ІІІ 460; Dauzat 440; КІеіn 900, 901; 
Walde-Hofm. І 817-818.- Пор. ди
слокація, локатор, стати. 

[лбкатиl «лизати» Ж, {л6канв] «ли
занню> Ж;- р. [л6кать] «голосно, по
жадливо пити, втягуючи рідину язиком, 
хлебтати», лаксіть «те.», бр. [л6каць1 
«пити», Др. локати «хлебтати, жадібно 
пити, втягуючи рідину язиком», п. 
lokac «те.», [lakac] «хлебтати», ч. lokati 
«пити жадібно, великими ковтками, ли
кати; жадібно вдихати (повітря, запах)», 
слu. [lokat'] «жадібно, багато пити», 
болv. [л6кам] «Пити, видаючи звук лок
лок; хлебтати, голосно їсти, пити, втя
гуючи рідину язиком», [л6ча] «хлебта
ти», м. {л6кам] (ll'C. », схв. лдкати «Пити, 
голосно втягуючи рідину язиком (як 
собака, кіт); надмірно їсти, пити; хлеб
тати>>, слн. lбkati, Jokati «пити або їсти 
з витягнутим язико•л; хлебтати; жадібно 
пити»;'"'7' псл. lokati «втягувати рідину 
чи рідку їжу язиком, як пес, кіт; хлебта
ти; злизувати з шумом»;- споріднене з 
лтс. lakat «хлебтати·, злизувати з шу
мом», ітеративом до lakt «хлебтати», 
лит. lakti «те.», вірм. lakem «лижу», 
можливо, також з гр. Лli:rt•ro <<Лижу, 
сьорбаЮ>>; безпідставно зіставлялося з 
лат. lacus «озеро», кельт. Joch (ll'C. », 
болг. л6ква «калюжа» (Brfickner 311); 
іє. *lak- «З шумом злизувати, хлебта-
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локація 

ти», кор і нь звуконаслідувального по
ходження.- Фасмер ІІ 514; Преобр. І 
465-466; Slawski V 151-153; Machek 
ESJC 338; Holub-Lyer 292; Holub
Kop. 209; БЕР ІІІ 460; Младенов 278; 
Skok ІІ 314; Bezlaj ESSJ ІІ 148; Bern. І 
727; Mikl. EW 159; Trautmann 149; 
Frisk ІІ 85; Pokorny 653; Иллич-Сви
тьrч Опьrт 1976, 15.- Пор. лИкати. 

[локатка] «рибальська сітка» Ж. [ла
ката] «ВИД рибальської сітки)) Ж;- оче
видно, результат фонетичної видазміни 
*о."'атка (оката сітка) через проміжну 
форму * уокатка (з протетичним у- >л-), 
похідну від окатий (пор. [6ко] «петля, 
вічка»).- Див. щебко.- Пор. л6зниця, 
локайка, локація. 

локатор «апарат для визначення міс
цезнаходження тіла», локаторник, ло
кація;- р. болr. локатор, бр. лака
тар, п. Jokacja, ч. lokace, слц. слн. Jo
kator, схв. локациjа;- запозичення з 
англійської мови; англ. Jocator утворено 
від основи лат. locare «розміщувати, 
розставляти», nохідного від Jocus «міс
це».- СІС2 498; ССРЛЯ б, 337; Kopa
Jinski 582; Holub-Lyer 292; КІеіn 901.
Див. ще локальний. 

локаут «закриття підприємств і ма
сове звільнення робітників з виробни
цтва», локаутник, локаутувати;- р. 
болг. локаут, бр. лакаут, п. lokaut, 
схв. локаут;-запозичення з англш

еької мови; англ. lock-out «локаут», 
букв. «замикання дверей перед ки
мось)), lock out «зами кати двері перед 
кимсь» складається з основи дієслова 
Jock «замикати» (данг л. Jucan), спорід
неного з днн. lukan, дісл. дфриз. Juka, 
двн. 1uhhan, гот. galukan «Те.», дісл. 
lok «замок», гот. usl uks «отвір», двн. 
loh «дірка», нвн. Loch «те., отвір», 
дінд. ruj;:Ш «ламає», лит. luzti, Jauzyti 
«ламати», і прийменника out «поза, за, 
зовні, геть», спорідненого з ісл. ut, 
норв. шв. ut, гот. дангл. дфриз. днн. 
ut, двн. uz, нвн. aus, дінд. ud.- СІС2 

498; К3СРЯ 245; Kopalinski 582; БЕР ІІІ 
461; Skeat 299; КІеіn 901, 1105; Feist 
189-190; Vries AEW 636. 

[локація] «акаЦія>) МСБГ, [лакація] 
«ТС. » МСБГ;- результат фонетичної ви
дозміни назви акація, [окація] «те.», 



л6ки 

очевидно, через проміжну форму [*у ока
цілІ, в якій протетичне у було помилково 
сприйняте як характерна для деяких 

західних говорів діалектна вимова нор
мативного л.- Див. ще акація.- Пор. 
л6зниця, локайка, локатка. 

л6ки- див. локон. 

[локнб] (бот.} «латаття, Nymphaea 
L. » Непокупньrй, [лукн6) «те.; глечики, 
Nuphar L.» тж;- бр. [локн6] «глечики 
жовті, Nuphar Juteum (L.) Sm.», ч. lek
nin «латаття», ст. iekno «те.)>, lekno 
zlute «ГЛеЧИКИ», СЛЦ. Jekno «ЛаТаТТЯ», 
Jekпo zlte «глечики жовті», вл. luk
пadz «калюжниця болотна, Caltha pa
lustris L. », [loknadz, lokocina], нл. 
lokasiпa «Т<!. »;- псл. *l-ьk-;- спорід
нене з лит. lukne «FЛечики », лтсr. 1ukne 
«те.», пов'язаними з лт<;. lukns «гнуч· 
кий», jukt «в'яло обвисати», lukset «іти 
зігнувшись», liekt «гнути; викривляти», 
лит. Jefikti «те.», псл. lQk'Ь «лук»; збли
жувалось також (Трубачев 3тимология 
1968, 27-28) З р. (лукн6) «КОШИК», др. 
лук 'ОНО «те.; кадочка », ех в. ст. лук но 

«міра для ~лі ба».- НепокупиьІй 34-
35; Schuster~Sewa 773-774; Urbutis Bal
tistica 8, 208-209; Fraenkel 389-390.
Див. ще лук1• 

[л6кнути] «прагнути, бажати, жада
ти, знемагати» Ж;- очевидно, резуль
тат контамінації дієслів (л охнути] «Те.» 
і [лакнути] «відчувати голод; бути жа
дібним».- Див. ще лакбмий, лбхати. 

локомотИв «паровоз»;- р. болг. ло· 
колютuв, бр. лака.матЬtу, п. Jokomo
tywa, ч. lokomotiva, слц. слн. lokomo
tiva, вл. Jokomotiwa, нл. lokomotiwnik 
«водій локомотива», м. схв. локомотй· 
ва;- запозичення з західноєвропей
ських мов; нім. Lokomotive, фр. англ. 
locomotive походять від англ. Jocomotive 
engine букв. «машина, що рухає (зру
шує) з місця»; прикметник locomotive 
утворено з лат. \осо «з місця», срорми 
аблатива від Jocus «місце», і прикметни
ка пізньолат. motivus «який рухає», 
пов'язаного з лат. moveo «рухаю».
СІС2 499; Фасмер ІІ 514; Slawski IV 
328-329; Holub-Lyer 292; БЕР ІІІ 463; 
Юuge-Mitzka 446; DatJzat 441; Кlein 
901.- Див. ще локальний, мотИв. 

лолотіти 

локон «кучеряве пасмо волосGя », іло
ки] «локони», [льок] «локон» Ж;- р. 
локон, бр. л6кан, п. Jok, ч. lokna, слц. 
lokiia, м. локна, єхв. лдкна;- запозиче
но з німецької мови (через посередни
цтво російської і польської мов); н. 
Locke «кучер» (мн. Locken) (свн. двн. 
loc) споріднене з днн. дфриз. Jok(k), 
дісл. lokkr, гр. М')'о~ «гнучка гілка», 
лит. lugnas «гнучкий».- Шелулько 37; 
Фасмер ІІ 514; Преобр. І 466; Sla'.vski 
IV 324-325; Briickner 316; Holub
Lyer 292; БЕР ІІІ 462; Юuge-Mitzka 
444.- Пор. люкс. 

[л6кот] «міра пряжі; моток» Ж. [ло
к6тникІ «аршинник (торговеuь)» Ж;
р. заст. і діал. лдкоть (міра довжини), 
др. лок'Ьть «Те.»;- давнє сtмантичне 

похідне від др. лок'Оть ( < псл. *оІkьtь) 
«лікоть, міра довжини, що дорівнює 
приблизно довжині ліктьової кістки лю
дини».- Див. ще лікоть. 

локрИця - див. лакрИця. 
[локша] «легка сокира» Ж, локшИти 

«сікти, рубати на дрібні частини; [рі
зати на дрібні шматки; бити; розбива
ти ЖІ», полокшuти;- р. [локчuтьІ «по
значати зарубками, мітити колоди при 
переносі зрубу, хати», [локшИть] «бити, 
лупцювати; хапати»;- неясне, можли

во, пов'язане з [локша] «локшина». 
ЛОКШИНа «лапша», {локша] «ТС. »;

р. лапша, {локша], бр. лапша, л6кшьта, 
п. !lokszyna] (з укр.), ч. [loksa, luksa, 
lokes, lokys), слц. loksa, llaksa, Іаkеs];
запозичення з тюркських мов; тат. каз. 

уйг. lakca «локшина; дрібні шматки 
тіста, зварені в бульйоні», чув. laska 
виводяться від перс. lakce, 1akse; існує 
думка про угорське посередниитво (пор. 
уг. taska «локшина», ст. Jaksa (Bern. І 
690-691; Machek ESJC 338), але, з 
другого боку, припускається, що дже
релом угорських слів є українська або 
словацька мова (Kniezsa І 306-307).
Москаленко УІЛ 47; · Фасмер ІІ 460, 
515; Преобр. І 434; Slawski V 162; 
Karlowicz SWO 355; Machek ESJC 338; 
Mikl. EW 160; ТЕІ Jl 117; Nachtr. ІІ 
165; Lokotsch 103.- Пор. лапша. 

Ілолотіти] «шуміти, клекотіти» (про 
воду);- ч. [lolotati] «бурмотіти», слц. 
lolotat' «лепетати, видавати неясні, не-
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виразні звуки», lalotat' «те.», болг. 
(лолотяІ «бурмочу»;- псл. lolotati, lo· 
loteti, очевидно, похідні від *ІоІоt'Ь 
«лепет, бурмотіння» звуконаслідуваль
ного походження; пор. лит. la](юti «мур
кати, невиразно говорити, наспівувати», 
лат. lallo «присипляю дитину, наспіву
ючи колискову пісню», гр. ЛаЛw «гово
рю» та ін.- БЕР ІІІ 464.- Пор. лю
льотіти. 

Jюм, ломtідже, ломака, ломurати, 
ломИти, ломка, ломовИй, ломота і т. д.
див. ламати. 

[ломакІ (орн.) «Кропивник, валове 
очко, Troglodytes troglodytes L. >>, lлім
чук, ломачок, ломик, ломівник. ломовик, 

ломовий король, ломовий королик, злом
ча] «ТС. » Шарл;- похідне утворення від 
лом «ХМИЗ>>, ло.~ttіччя; назву дано за мі
сцем гніздування кропивників, які осе
ляються в заростях бур'янів, чагарни
ків, у купах дерев і хмизу.- Воїнств.
Кіст. 332.- Див. ще ламати. 

Іломатник) (бот.) «жовтеuь їдкий, 
Ranunculus acer L. » Mak;- похідне ут
ворення від ломИти, ламати; назва 
зумовлена застосуванням жовтцю в на

родній медицині для лікування запа
лення суглобів, ломоти в ногах (Ban
kowski-Kuzniewski 49).- Див. ще ла
мати. 

ломбард «кредитна установа, що на
дає позички під заставу uінних речей»;
р. болг. ломбард, бр. ламбtірд, п. ч. 
СЛЦ. ВЛ. Jombard, СХВ. ломбард, СЛН. ]om
bard;- запозичено з французької мови, 
можливо, через посередництво німецької 
(н. Loшbard «тс. »)і російської; фр. lom
bard «ломбардський», Lombard . «жи
тель Ломбардії», провінції північної 
Італії, звідки в середні віки було багато 
банкірів і .пихварів, які засновували в 
Західній Європі ломбарди (maison de 
Lombard), походять від пізньола'!V Lan
gobardus, Longobardus (пор. нім. Lang
bart, букв. «довга борода»), назви одно
го з германських племен, які в 568 р. 
завоювали Північну Італію.- СІС2 499; 
КЗСРЯ 245; Фасмер IJ 516; Slawski IV 
330; Kopalinski 583; Holub-Lyer 292; 
Юuge-Mitzka 445; Юеіn 904; Ga mill
scheg 568; Dauzat 442; Battisti-Alessio 
2265. 
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ломИліс 

ломбер (заст.) (назва гри в карти), 
ломберний;- р. ломбер, п. lombr, lom
ber, схв. lombre;- заnозичення з фран
цузької мови; фр. l'hombre «тс. » похо
дить від ісп. hombre «людина; гравець 
у карти», яке зводиться до лат. homo 
«людина», пов'язаного з humus «зем
ля».- Фасмер ІІ 516; Преобр. 1 467; 
SJawski IV 330; Karlowicz SWO 346; 
Кluge-Mitzka 445; DauziJt 391.- Див. 
ше гумус, землЯ . 

[л6мбиш] «ледар, роззява» Ж, [лом
бас) «Лобуряка>) МСБГ, [лембас] «Tr:. » 
МСБГ, (Ме), [лампас] <<Непотрібний со
бака; нікчема>) О, [ломбишувати) «ле
дарювати» Ж;- очевидно, запозичення 
з угорської мови; yr. lompos «недбалий, 
неохайний, незграбний» пов'язується з 
lombos «крислатий», похідним від діє
слова 1obog «розвіватися, маяти».
MNTESz І І 787-788. 

[ломенець] (бот.) «ломиніс прямий, 
Clematis recta С. » Mak;- очевидно, ре
зультат видазміни деетимологізованої 
назви ломИніс «Тс. ».-Див. ще ломИніс). 

ломИкамінь (бот.) «Saxifraga L.», ло
микаменеві;- р. камнел6мка, бр. ка
менял6мнік, n. lomikamien, lamikamien, 
ч. lomikamen, слц. lomikamen «те.», 
слн. lomikamen «гадючник шестипелю
стковий, Filipendu!a hexapetala Gi
lib. »;- складне утворення з основ ло
мИти і камінь, що виникло як калька 
латинської наукової назви Saxifraga, 
утвореної з основ іменника saxum «ске
ля, камінь» і дієсJюва frangere «ламати»; 
назва зумовлена, очевидно, лікарськими 
властивостями рослини, яка використо

вується для руйнування каменів у пе
чінці і нирках (Machek J ш. rostl. 97); 
назву пояснюють також тим, що деякі 
види родини Saxifraga ростуть на ка
м'яних породах і руйнують їх.- Ней
шталт 298-299; Slawski IV 451-452; 
Briickner 311; Ho!ub-Lyer 292;Holub
Kop. 209; Симоновиn 421.- Див. ще 
камінь, ламати. 

[ломИліс] (бот.) ·«ластовень лікар
ський, Vincetoxicum officinale Moench.; 
ломиніс прямий, Clematis recta L.» 
Ж;- складне утворення з осrюв дієслова 
ломйти і іменника 'ліс, що виникло в ре
зуль таті заміни другого компонента де~ 



лом й ніс 

етимологізованої назви ломИніс «тс. » 
фонетично близькою основою.- Див. ще 
ломйніс1 . 

ломИніс1 (бот.) «рослина родини 
жовтцевих, Clematis L. », [ломинос Mak, 
ломинус Mak, ломаніс Mak, ломон6с Ж] 
«тс. »;- р. ломон6с, п: lominos «тс. », 
схв. лом «ломиніс лозяний, Clematis 
vitalba L. »;-складне утворення з ос
нови дієслова ломйти і іменника ніс; 
мотивація 11азви не зовсім ясна; можли
во, пов'язана з отруйністю рослини і 
подр,азливою дією її на слизові обо
лонки і шкіру людини; засунутий в ніс 
скручений листок ломаносу прямого ви
кликає кровотечу (Анненков 102); назва 
могла бути мотивована і зовнішнім ви
глядом ломоноса, який має зігнуті, ніби 
заламані плоди, до того ж сухі плоди 
легко відламуються.- Slawski V 179; 
Briickner 311.- Див. ще ламати, ніс. 

[ломйніс2 ] (бот.) «ясенець білий, Dic
tamnus albus L.; рутвиця орликолиста, 
Thalictrum aquilegifolium L. Mak; ласто
вень лікарський, Vincetoxicum offici
nale Moench. Ж», [ломоніс] «ластовень 
лікарський» Mak, [ломон6с] «тс. Ж; ясе
нець білий· Mak», (ломини) «ясенець 
білий» Mak;- складне утворення з ос
нови дієслова ломИти і іменника· ніс; 
мотивація назв неясна; можливо, вони 
виникли шляхом перенесення назви лo

/rttlнic «Clematis» на ясенець, рутвицю і 
ластовень на основі леяких спільних 
ознак рослин (отруйність ломиносу і 
ластівця, рутвиці, ясенця; неприємний 
запах, подразлива дія рослин тощо).
Нейштадт 238, 446-447; ТравянистьІе 
растения СССР І 393, 398; ІІ 16, 120; 
Machek Jm. rostl. 51-52, 127-128.
Див. ще ломйніс1 • 

[ломич] (бот.) «латаття, Nymphaea 
L. » Mak;- очевидно, результат видо
зміни форми [6мич) «тс. »через пр~міжну 
форму *уомич з протетичним у, яке 
могло бути сприйняте як діалектна ви
мова л.- Пор. лб3ниця, локатка. 

[лбмінь] (бот.) «ломикамінь, Saxifra
ga· L. » Ж. Mak;- схв. [ломика] «ломи
камінь»;- очевидно, результат скоро
чення складної назви лол-tйкамінь «тс. » 
(див). 

лбни 

[ломок] «одна з двох підставок у 
ткацькому верстаті, на яких леж~ть 
перекладина»;- результат видозмши 

форми (льонок] (Іл6нок]) «ТС. », зближе
ної з ломйти (пор. р. [ломок) «уламок», 
п. lomek «знаряддя для ламання су
хого льону», слн. lomek «уламок>>).
Див. ще ль6нок2 . 

ломпас- див. ломбиш. 
[ломтіти] «свербіти>> 0;- неясне; 

можливо, результат видазміни [ломо
тіти] «ломити» (безос. про відчуття 
болю, нездужання), похідного від ло
мИти.- Пор. ламати, лоптати. 

[лбмус] «богатир, силач», [ломова
тий] «величезний», [ломовuтий] «диво
вижно великий» Ж;- р. {лолt) «сильна, 
здорова людина, здатна багато і довго 
працювати», [ломанйкІ «силач», [ломИ
на) «велика, сильна людина», [ломовu~] 
«ТС. », [ломоватьtй] «крупний, жорстюш, 
грубий» (про сіно), (ломов~тьtй) «си~ь
ний, здоровий, витривалии в робоТІ», 
[ломов6й] «міцний, здоровий» (про лю
дину);- похідні утворення від ломИти; 
очевидно, в основі нової семантики ле
жить значення «здатність ламати».
Див. ще лама ти. 

лон- див. лан. 

[лона] «заграва»;- запозиченн~ з 
польської мови; п. lona має спtльне 
походження з luna «ТС. », якому відпові· 
дає укр. луна «заграва».- Slawski V 
308-311.- Див. ще луна 2 . 

[л6ни] «минулого року» Ж, (лін
ський] «минулорічний» ВеЛ;- р. [лонй!, 
бр. [л6ни. лани], др. лони, п. lош, 
ч. Іопі, vloni, [luni, lш'li, lun], слц. vlani, 
[lani, loni], вл. loni, Honi],~ нл. l?ni, 
болr. ланИ, м. лани, схв. лани, лани, 
слн. 1fші;- псл. *olni < *olnei «іншим 
разом; у минул~му році»;~ спорі~нене 
З лат. olll «В ТОИ час, ТОДІ», ПОХІДНИМ 
від o!1us, olle «той»; іе. *ol-no-s, nохідне 
утворення від займенниковог? коре~я 
*о!-, відбипя іє. локатива на -е1 (*olnet), 
з розвитком значень «у то~ чае >.У тому 
році > в мину.лому рощ»; су~шсаль
ний елемент -ш зводиться до заименни
кового кореня іє. *no- (*eno-/ono-), що 
зберігається так.ож у ~сл. ОП'Ь, укр._в~н. 
р. он та ін.; лалt сnорщнене з лат. oltm 
«КОЛИСЬ, ОДНОГО разу», u\ter «ПО ТОЙ 
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бік», ultimus «наивщдаленіший, розта
шований по той бік»; робилася спроба 
розмежувати форми *lопі, яка пов'язу
валася з лат. olli «Тоді», і *lапі, що зі
ставлялася з лат. а!іus«інший» (Mikkola 
Balt. u. Slav. 42).- Фасмер ІІ 516; 
Преобр. І 268; Slawski V 185-186; 
Bruckner 312; Machek ESJC: 339; Ho
lub-Lyef 292-293; Holub-Kop. 210; 
Schuster-Sewc 859-860; Б ЕР І І І 306; 
Младенов 270: Skok ІІ 267-268; Bezlaj 
ESSJ ІІ 123; Mikl. EW 221; Trautmann 
7; Wa!de-Hofm. ІІ 206.- Пор. лун
чак. 

(лониш] (бот.) «конвалія звичайна, 
Convallaria majalis L. » Mak;- резуль· 
тат фонетичної видазміни запозиченого 
з польської мови * ланиш (п. [lanysz] 
«ТG. »).-Див. ще ландііш. 

лоно «Груди; живіт, утроба (як єим
воJJ мзтеринства)», [л6нв] «груди» Ж, 
[лонuця] «лобкова кістка» Ж, [лоня] 
«Fруди, лоно» Пі, [л6ньо] «Тс. »;- р. 
л6но «груди; живіт, утроба; [коліна]», 
бр. л6на ((ЛОНО», [л6ні) «руки, при
горщ; обійми; оберемок», др. лоно «ло
но, груди, пазуха; ядро (статевий ор
ган)», п. ·lono «живіт, особливо нижня 
його частина; груди; коліна; обійми; 
оберемок», єт. «статеві органи>?, ч. lUno 
«жіночі статеві органи; нижня частина 
живота», ст. 16no «живіт; статеві орга
ни», GЛU. 16no «місuе від пояса до колін 
у сидячої людини; жіночі статеві орга
ни:~>, вл. lono «лоно; оберемок», нл. tono 
«нижня частина живота, груди; обере
мок», полаб. lonu «лоно: обійми», болг. 

єхв. лоно, елн. lono, с·rел. "~"~ «лоно, 
живіт, місuе від живота до коJІін сндя
чої людини; нижня частина одягу»;
псл. lono «статеві органи; нижня частина 
живота; поділ; місuе від живота до 
колін (у сидячої людини); оберемок»;
задовільної етимології не має; найвіро
гіднішим є первіtний зв'язок з leiati 
«Лежати», loze «ложе» через вихідну 
форму *log-sno «лежання», пов'язану з 
пм. Іоg'Ь «низина, долина, лог», Jozesno, 
(мн.) lozesna < *logesna «місuе, де зна
ходиться плід, матка»; спрощення групи 
приголосних аналогічне зміні псл. Ju
na < *1ouksna; менш обгрунтовані спро
би виведення з *lok-s-no від іє. *lek-
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«вигинату, гнути» (Фасмер ІІ 517; 
Schuster-Sewc 775-776; Младенов 279; 
Mikkola ВВ 22, 246; Walde-Hofm. І 
761), з *lok-no від балтосл. *lek- «летіти, 
скакати» (Vaillant Gr. comp. І 93, IV 
584), з *lopno «пола одягу», пов'язаного 
з псл. Jopux'Ь, lopata, з *lotno, спорідне
ного з дінд. aratnil) «лікоть» (Mikkola 
Ursl. Gr. І 127); непереконлине зістав
лення з лІкоть, р. л6коть (у nівденно
слов'янських мовах було б ла-), з дісл. 
leggr «нога, ляжка, плечова кістка>> 
(Reichelt KZ 46, 349) .- Фасмер-Труба
чев ІІ 517; Преобр. І 468; Откупшнков 
244-245; ЗИРЯ V 84; Jakobsoп Word ІІ 
613; Slawski V !88-191; Bruckner 312; 
Machek ESJC 344; Holub-Lyer 295; 
Holub-Kop. 212; БЕР ІІІ 469-470; 
Skok ІІ 318; Bezlaj ESSJ ІІ 150; Варбот 
206; Bern. І 732.- Див. ще лежати. 

[ланок] «одна з nерекладин на 
ткаuькому верстаті. через які полотно 
перетягується на навій» Ме;- резуль
тат перенесення за суміжністю назви 
[л6нок] ([льонок, ломок]) «одна з двох 
підставок у ткаuькому верстаті, на 
яких лежить переклади на»; зближення з 

л6но (Куркина Зтимо.погия 1970, 96) 
може бути лише вторинним.- Лив. ще 
льон2.- Пор. ломок. 

лонток - див. льонок2 . 
[лопар) «лопатка, якою місять гли

ну; лопатка, палиця, якою відгортають 
вогонь у печі» Ж, О, [лопарка] «ТС.» Ж, 
f лопарькu] «ВИД ритуаJJ ЬНОЇ ГрИ біля 
покійника » 0;- р. !лопdрня] «весло», 
ч. {lopaf] «вид лопати». слц. lopar, [lo
par], м. !лопар l «ТС. », схв. лдпіір «хліб
на лопата», слн. lopar «ТС. »;- псл. 
*loparjь «ВИд лопати», похідне утворен
ня від *!ор- «щось широке, плоске», як і 
lopata «лопата», Іорuх-ь «лопух».- Фас
мер І1 518; Sta\vski V 196; Machek ESJC: 
339; БЕР ІІІ 471; Bezlaj ESSJ li 150.
Лив. ще лопата.- Пор. лапа\ лопух. 

лопарі (ст.) «Щtродність саамі »;
р. лопарь «саам; [бусурман, єретик]», 
[лопь] (зб.) «саамі »;- очевидно, запо
зичено з шведської мови (через росій
ську); шв. Іарраг (мн.) «саамі» (одн. 
lapp), зводиться до фін. Lappi «Лаплан
дія», !appalainen «лапландеuь, лопар»; 
менш обгрунтоване nрипущення про 



лопасня 

походження від фін. loppu «кінець» 
(Viklund МО 5, 183-184) або снн. lappe 
«дурний» (Karstien Нirt-Festschr. 11 
48~-485).- Фасмер-Трубачев ІІ 518, 
520. 

[лопасня] (бот.) «жовтушник, Erysi
mum austriacum B.aumg. » Mak;- не
ясне. 

лопата, [лопас] «нижня частина вес
ла» Берл, лопатень «лопать; широке 
свердло; [великий широкий зуб]», [ло
патє] (зб.) «лопатки в колесі водяного 
млина» Ж, [лопатuлно] «ручка лопати», 
[лопатина] «заглиблення у грунті; річна 
затока» Ч, лопатка «маленька лопата; 
плоска частина гребних і пові тр я них 
гвинтів, коліс, весел; [широкий крайній 
щабель у драбині; щабель у бороні; ман
тачка Ж; (стал.) шип 0]», лопатник 
«робітник з лопатою», лопать «широ
кий плоский кінець», лопатевий «який 
має лопаті», лопатисти й <<схожий на ло
пату», [лопаткуватиtl] <<який має форму 
лопати» Ж, лопатити, [лопаткувати] 
«точити косу мантачкою (лопаткою)» Ж. 
надлопатковий;- р. болг. лопата, бр. 
лапата, др. лопата, п. вл. нл. lopata, 
q_ слц. lopata, полаб. liipot;:J, м. лопата, 
СХВ. лonama, СЛН. lopata, СТСЛ. 1\~11/.\Тб;
ПСЛ. lopata «лопата>>, очевидно, суб
стантивований прикметник із суфіксом 
-at-, похідний від *Іор'Ь «широкий лист», 
ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО ЇЄ. *Jep-/Jop-/l;:Jp- <<ЩОСЬ 
широке, плоске»;- найближчими від
повідниками є лит. lбpeta (lopeta) «ЛО
пата, заступ; частина плуга, леміш; 

(анат.) лопатка», лтс. Japsta <<лопата, 
заступ; (анат.) лопатка», lapusta «ЛО
пата», прус. lopto ( < *lapta); припуска
ється спорідненість з ірл. lue ( < *lopet-) 
«кермо (рульове колесо)», \ііі ( < *lо
рЩо) «ТС. », далі З ДВН. \affa <<ДОЛОНЯ, 
лопать, весло», дфриз. Jappe «лопата»; 
малопереконлива думка (Machek ESJC 
339; Holub-Lyer 293) про походження 
слов'янських і балтійських слів з бал
тосл. *lapeta, нібито спорідненого з за
свідченим у глосах лат. paleta (раІа) 
«заступ, лопата, мотика», і про можли
вість метатези р-І> І-р; слов'ян
ські слова виявляють схожість з фін. 
Іаріо «лопата», 1аріа, карел. Jabia, вепс. 
labid, ест. labidas «те.», нен. labea (la-

лбпати 

Ье') «весло».- Фасмер ІІ 518-519; Пре
обр. І 469; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
422; Slawski V 193-196; Bruckner 312; 
Holub-Kop. 210; Schuster-Sewc 777-
778; БЕР ІІІ 472; Skok ІІ 318-319; 
Bezlaj ESSJ ІІ 150; Bern. І 732-733; 
Trautmann 149; Buga RR І 312; Fraeпkel 
339-340, 386; Meillet Et. 291; Persson 
Beitr. 196-197; Pokorny 679.- Пор. 
шіпа1 ' лопар, лопух. 

[лбпатень1 ] (бот.) «глечики жовті, 
Nuphar luteum Sm. Ж; калюжниця бо
лотна, Caltha palustris L. Mak; латаття 
біле, Nymphaea аІЬа L. Mak», [л6па
тинь] «щавель кінський, Rumex confer
tus Willd. >) МСБГ, [лопатник] «латаття 
біле» ВеНЗн, [лопать] «калюжниця бо
лотна», [лопач] «те.» Mak;- похідні 
утворення від лопата; назви мотиву
ються формою широкого листя рослин.

Див. ще лопата, лопух. 

[л6патень2 ] (орн.) <<ковпик білий, ко
сар, Platalea \eucorodia L. » Ж;- р. 
[лопатень], болг. лапатар «ТС. »;- ПО
Хідне утворення від лопата; назва по
яснюється лопатоподібною формою дзьо
ба птаха.- Птицьr СССР 60; Страутман 
46.- Див. ще лопата. 

лбпати1 «тріскатися; [стукати, хло
пати]>), лопатися, лопнути, (л6пкатu] 
(у сполученні [л. крильми]) «хлопати 
(крилами)», лоп (виг.) <<хлоп; [лап, 
хвать]», [лопанець] «батавська сльоза 
(швидко охолоджена крапля розплав
леного скла)» Ж, (лопкавка] (<місце роз
риву полотна коси» О, lлопкання] «хло
паннЯJ>;- р. л6паться «Тріскатися», ло
пнуть, бр. л6паць <<Тріскатися; рва
тися; хлопати крилами», лопацца <<тріс
катися, розламуватисh.», п. [lopac] 
«ударяти, стукати», слц. lopnut' «уда
рити», болг. [лопа.м] «б'ю, ударяю з 
тріском, стукаю», м. лопа «стукає», слн. 
16pati <<ударяти чимось плоским; тріска
тися», Jopniti <<ударити; впасти»;- псл. 
lopati <<Тріскатися, розламуватися>), зву
конаслідувальне утворення, в оt::нові 
якого лежить вигук lор'Ь, пов'язане 
чергуванням голос,них з lepet'Ь <<лепет», 
Japati «Лапати»; паралельне до xlopati 
«хлопати»;- вважається спорідненим з 
лит. lap6ti «іти; брести», lapiioti <<хло-
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лопати 

nати крнлами; чалапати».- Фасмер ІІ 
519; Преобр. І 469; Slawski V 202-204; , 
БЕР ІІІ 471; Bezlaj ESSJ Ill50; Bern. І 
732.- Пор. лепетати, лопати2 , лопо
тати, хлоп. 

лоnати2 (вульІІ.) «ЇСТИ, жерти»;- р. 
лопать «Те.; пити горілку», бр. л6паць 
«Їсти», q_ [lopaC'I ((пити», болг. [л6пам] 
«жерти, ковтати», м. лапа (<жадібно 
їсть, пожирає», слн. 16pati «їсти жа
дібно щось рідке, хлебтати»;- псл. Jo
pati «жадібно їсти, пити» звуконасліду
вального походження; можливо, гене

тично тотожне з lopati «стукати, уда
ряти; хлопати крилами» і зумовлене 
характером звуків, які виникають при 
жадібному поїданні, пиrrі (пор. тріс
катися «лопатися»- тріскати «жадіб
но їсти»);- споріднене з лит. lар6Ц 
«ГОЛОСНО, Жадібно ЇСТИ», lap(юti «ТС. », 
!ар (вигук на познаqення жадібного по
їдання), далі, можливо, з двн. Jaffan 
«лизати», данг л. lapjan «пити, сьорба
ти », шв. І ара «ТС. », ісл. норв. І ер ja 
«лизати з шумом, як с:юбака», гр. lvii:rt-rro 
«лизати», ал б. І ар «хлебтати воду», 
вірм. Іар'еІ «лизати»; зіставляється в 
схв. хлапнути «жадібно ковтнути», п. 
{chlapac] «ласувати», chlac «жадібно 
пити», дат. [slappa] «сьорбати, жадібно 
ковтати)) (Fraenkel 340; Machek Slavia 
16, 209); виаловлювалась думка про 
випадковість збіFу пал. lopati «лопа
тися» і lopati «жадібно їсти» (Преобр. І 
469).- Фасмер 11 519; Slawski V 202-
204; БЕР ІІІ 470-471; Bezlaj ESSJ ІІ 
150: Bern. І 732.- Пор. лбпати1 , лопо
тати. хлоп. 

лошітка (анат.) «кістка у складі 
плеqового пояса»;- р. болv. лопатка, 
бр. лапатка, 11. вл. нл. topatka, ч. слц. 
lopatka, с.Лн. lopatica;- псл. 1opatьka, 
lopatica «Те.», похідне утворення від 
lopata «знаряддя для копання»; назва 
панснюється подібністю лопаткової кі
стки до лопати; паралелізм знаqень 
споатерігаеться і в інших мовах; пор. 
лит. 16peta «лопата; лопатка», лте. 
lapsta, прус. pettis, лат. pala, гр. a:rt(H}tJ 
стс.»- Фасмер-Трубачев ІІ 519; Slaw
ski V 196-198; Machek Slavia 28, 268; 
БЕР ІІІ 473; Bern. І 732-733.- Див. 
ще лопата. 

лопотати 

[лопатник] (ент.) «жук-кузька, кузь
ка хлібний, Anisoplia austriaca»;- оче
видно, nохідне утворення від лопата; 
мотивація назви неясна. 

[лоnаття] (бот.) «латаrrя біле, Nym
phaea alba L.; глечики жовті, Nuphar 
luteum (L.) Sibth. et Sm. »;-очевидно, 
результат контамінації лапиіття і [л 6-
патен.ь] «ТG. » (див.). 

[лопки] (бот.) «дурман звичайний, 
Datura stramonium L. » Mak;- р. [лоп
кйІ;- неясне; можливо, похідне від л6-
пати(ся), оскільки при дозріванні на
сіннєві коробочки дурману тріскаються. 

[лопкИй] «Їдкий; різкий» Ж;- не 
зовсім ясне; очевидно, пов'язане з л6-
пати(ся) «тріщати» (про головний біль), 
[лоптати] «щеміти», [лоптіти] «Трі
щати в голові; свербіти».- Див. ще 
лопати!, лоптати. 

[лопбвка] «трубка, якою тягнуть ви
но з бочки» ВеУг, [л6пів] «тс. » Slavi
ca І;- слц. lopov;- видозмінене запо
зичення в угорської мови; уг. Іор6 
«Трубка для відливання вина» пов'язане 
з lop6tбk (бот.) «Тиква звичайна, La
genaria vulgaris L. », утвореним в основ 
дієслова !ор «красти», етимологіqно не
ясного, і tok «тиква» (з uього сорту тикв 
виготовлялися лівери, сифони для В_!!
на).- Sulan Slavica І 44; Мachek ESJCS 
275; Bern. І 733; Mikl. EW 174; MNTESz 
11 789; Barczi 191. 

[лопоніс] (орн.) «широконіска, качка 
широконоса, Anas clypeata L. (Spatula 
e]ypeata)» Шарл;- складне утворення 
в основи лоп-, пов'язаної з лопата, л6· 
пать, і ніс; назва зумовлена широ· 
кою і довгою формою дзьоба цієї кач· 
ки.- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 230; 
ПтицЬІ СССР 97.~ Див. ще лопата, 
ніс. 

лопонути (розм.) «втекти»;- експре
еивне утворення,. пов'язане а лопотати 
(лопотіти) «стукати, тупати (біжучи)».
Див. ще лбпатиl, .лопотати. 

лопотати «видавати глухі звуки (уда
ряючи qим-небудь по поверхні, розві
ваючись на вітрі, тупаючи ногами під 
час бігу); бігти; 'говорити поспішно, н~
ясно», лопотіти «ТС. », [лопонітиІ «трt
rютати, хлопати» ВеУг, лопіт, [лопо
тdйло] «базікало» МСБГ, [л6потен.ь Л, 



лопотун 

лопотuн Жl пс. », лопатнЯ, лопотнfюа, 
лопотун, лопотуха, [лопітлйвийl «який 
погано, нерозбірливо говорить», ло
потлuвий, лопотЮчий, [злопотіти] «за
хлопати» ВеУг;- р. лопотать «бурмо· 
тіти, белькотіти; [хлопати крилами]», 
бр. лапатаць «ударяти по якій-небудь. 
поверхні, видаючи приглушені звуки; 
хлопати крилами; белькотати; базіка
ти», др. лопотати «белькотіти», n. lo
potac «тріпотіти, хлопати; ударяти, сту· 
кати», болr. [лоп6тя] «тупаю», схв. ло· 
потати ·«стукати, подзенькувати», ло
патати «шуміти, шльопати; говорити 
дурниці», слн. lopotati «ударяти; гово
рити швидко й нерозбірливо», loputati 
<<Голосно вдаряти», стсл. "~~~~тtt&'h «який 
погано говорить»;- псл. lopotati «вида
вати звуки при ударянні; белькотати, 
шуміти», форма інтенсива до lopati 
«лопати»;- відповідає лит. lapatбti 
«мчатися, бігти, їхати галопом; тр і
nотіти крилами; базікати»; lapatuoti 
«мчатися, їхати галопом; важко хо
дити, чалапати; тріпотіти крилами; по
спішати, багато працювати», lapatai 
(вигук для відображення швидкого бігу, 
тріпотіння крилами, крадіжки), пов'я
заним з lap6ti «іти, брести», lapuoti 
«Хлопати ·крилами; чалапати».- Фас
мер ІІ 519; Преобр. І 447-448; Slawski V 
202-204; БЕР ІІІ 475; Bern. І 732.
Див. ще л6пати1.- Пор. лепетати. 

[лопотун] (бот.) «глечики жовті, Nu
phar luteum (L.) Sibth. et Sm.» Ж;- ре
зультат видазміни назви [л6патень1J 
«ТС. » (див.). 

[лопош] «сорт кукурудзи» Доп УжДУ 
ІІ;- запозичення з угорської мови; yr. 
lapos «[сорт кукурудзи]; плоский», по
в'язане з Іор «лист; плита; nолотно», 
спорідненим з мана. (kat)l6B «долоня», 
хант. lю~SdX «ПЛОСКИЙ», удм. \ар «НИЗЬ
КИЙ», комі lap «рівнина».- Лизанеu 
608; MNTESz ІІ 723. 

ЛОПТа - ДИВ. лапта. 
[лоптати] «щеміти», fлоптіти] «Тс.; 

сильно боліти Ж; чесати<>я, свербіти Ж. 
0», [ло.мт[ти] «свербіти» О, [лоптачка] 
«Сверблячка» О, [лоптЯчка] «щемін· 
ня»;- п. ст. lopotac «кусати, уража
ти»;- не зовсім ясне; можливо, гене
тично пов'язане 3 лапати с:хапати». 
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лопух 

[лопункаj (зоол.) «Пальчатий корал, 
Lobularia» Ж;- очевидно, пов'язане 3 

лопата, лопать (пор. р. лопастной ко
ралл «ТС. ») і пояснюється його форма
ми.- Див. ще лопата. 

лопух (бот.) «Arctium L. (Lappa 
Adans); [підбіл звичайний, мати-й-ма
чуха, Tussilago farfara L.; калюжниuя 
болотна, Caltha palustris L.] Mak; лист 
лопуха; (перен.) некмітлива людина», 
[лопух білий] «латаття біле, Nymphaea 
alba L.; підбіл звичайний» Mak, [лопух 
водяний] «латаття біле; кремена лікар
ська, Petasites officinalis Mnch.» Mak, 
(лопух гіркий] «лопух, Arctium L.; під
біл звичайний» Mak, [лапtjх] «лопух» Бі, 
Mak, [лащ}шник Бі, лепух Mak, липух 
Mak] «ТС. », [лепухв] «калюжниuя бо
лотна» Mak, [лопуха] «кремена лікар
ська» Mak, [лопушІ «лопух великий, 
Lappa major Gaertn. » Ма k, [лопtjше! 
«зарості лопуха» Ж. лопушИна «лопух; 
лист лопуха», [лопушина водяна] «ла
таття біле» Mak, [лопушйнв] «листя ло
пуха» Ж. лопушйняя «лопухи; зарості 
лопуха; [.тшстя лопуха)», [лопушнuкІ 
«лопух; кремена лікарська» Г, Ж. [ло
щ}шнuк водяний] «латаття біле» Г, Ж, 
лопушнЯк «[лопух]; зароеті лопуха», 
[лощjшшя] (зб. до лощ}х), [опух гіркий] 
«лопух» Mak, [ощJшаІ «ТG. », [солодке 
опушаІ «підбіл звичайний», [лапухова
тий] «листатий» Бі, [лопухатийІ «схо
жий на лопух, 3 великим листям», 

лопухуватий, лопушаний «лопуховий», 
лопушйний «TG.», [лопушИстийІ «широко
листий; лапатий (про єніг) НиЮ>, лопу
шИтися «широко розростатися»;- р. ло
т}х «лопух», бр. лопух «те.; [підбіл; 
калюжниця болотна)», n. lopuch «ло
пух». ч. lopuch, [lopouch] «ТG. », [lo
puch] «підбіл», слц. lopuch «лопух», 
нл. lopuch «квасениця, Oxalis L. », lom
puch «щавель звичайний, Rumex ace
tosa L. », болг. (лопух] «арум плямистий, 
Arum maculatum L.; рослини з широким 
листям; листя овочів», [л 6пох] «Лопух», 
лопуш «кремена», ахЕІ. [лдпUхІ «лопух; 
кремена; підбіл; дивина, Verbascum L. », 
єлн. lopuh «лопух»;- псл. lopuxo сло
пух; рослина з Ве./1ИКИм широким ли

стям», похідне утворення від lор'Ь (lap-) 
«лист.», ян: і lopata «лопата» та ін.;-
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споріднене з лит. lapas «лист»; іє. 
* lep- /!ор- «щось широке, плоске»; зі
ставляється також з лат. Jappa «ло
пух великий» (Bruckner 312; Machek 
ESJC 340).- Меркулова 33-34; Фас
мер ІІ 520; Преобр. І 469-470; Slaw
ski V 199-201, 204-205; Holub-Lyer 
293; Holub-Kop. 210; БЕР ІІІ 476; 
Bern. І 733; Mikl. EW 174; Fraenkel 
339-340; Pokorny 679.- Пор. шіпаl, 
лопата. 

лопуцьок «молода соковита стебли
на деяких рослин, звичайно їстівна; 
[вид рослини, бур'ян ЖJ», [лопуцок] 
«латук дикий, Lactuca scariola L. » Mak, 
[лапуцок] «латук отруйний, L. virosa 
L. » Mak;- не зовсім ясне; очевидно, 
афективне утворення, можливо, пов'я
зане з латук, лат. lactuca, род. в. lac
tucae.- Пор. лбчиця. 

лорд «англійський спадковий дво· 
рянський титул»;- р. бр. болr. м. схв. 
лорд, п. ч. слц. вл. Jord, схв. лорд, слн. 
lбrd;- запозичення з англійської мови; 
англ. Jord (сангл. Javerd, Joverd, lord) 
походить від дангл. hlaford ( < *hlaf
weard) «Хоронитель хліба», складного 
утворення з іменників hlaf «хліб», спо
рідненого з ісл. hleifr «хліб, буханка», 
гот. hlaifs, двн. hleib, leib, нвн. Laib 
«ТС. », і weard «варта», спорідненого з 
ісл. vбror «наглядач, наглядання», нвн. 
Wart «страж», гот. wards «Варта».
СІС2 500; КЗСРЯ 246; Kopaliiiski 583; 
БЕР ІІІ 477; Skeat 299, 302, 599; Юеіn 
899, 906, 1729.- Див. ще варта, гвар· 
дія, хліб. 

лорнет «рід монокля в оправі; оку
ляри в оправі з ручкою», лорнетка 
«тс. », лорнетувати «оглядати у .r.ор

нет)>, лорнtрувати «Тс. »;- р. болг. м. 
лорнет, бр. ларнет, п. lorпeta, ч. Jor
gnet, слц. lornet, lornбn, вл. lorgnon, схв. 
лдр1-ьет, лор1Ьета, cлн.lornjet, lornjeta, 
lornjбn;- запозичено з французької мо
ви, мuжливо, через Посередництво ро

сійської; фр. Jorgnette «лорнеп є похід
ним від Jorgner «коситися», пов'язаного 
з фр. ст. lorgne «косоокий», яке не має 
певної етимології.- СІС2 500; Фасмер ІІ 
520; Kopalinski 584; Holub-Lyer 293; 
БЕР ІІІ 477; К!еіn 906-907; Daщat 443 .. 
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лоскати 

лоск1 «блиск гладенької поверхні; 
бездоганний зовнішній вигляд», (лоснЯк1 
«СЛюда» Ж, лощИлка, лощ!ння, [лощіт] 
«заграва» О, (лосніти] «блищати» Ж. [ло
снЯти, лощати Ж, лощИти( ся)] «ТС.», [лО
щити] «Полірувати, глянцювати» Ж. [ло· 
снЯчий] «блискучий, переливчастий » Ж. 
лощений, вИлощений, (залоскніти] «Забли· 
щати» Ж. [налощИти] «налакувати, на
глянцювати», [п6лоск] «блиск, лоск» 
ЛексПол, [розл оскуватися] «розблиску
ватися» Нед;- р. лоск «блиск», бр. 
лоск, п. lysk, ч. слц. lesk «Тс. », нл. 
scas ( < *lscas) «блищати», болг. ліскам 
«ТС.; ПОЛіруваТИ», СХВ. (заст.) ласкати 
«блищати», слн. lesk «блиск»;- псл. 
*l'Ьskь < *luksk- (*luk'sk-), до якого 
зводиться, очевидно (як фонетичний ва
ріант), і укр. лиск.- Фасмер ІІ 521; 
Преобр. І 470; Slawski lV 343-345; 
Bruckner 302; Machek ESJC 327; БЕР ІІІ 
559-560; Skok ІІ 272; Bezlaj ESSJ ІІ 
135; Bern. І 750; Mikl. EW 178.- Див. 
ще лиск.- Пор. лИсий, луна2 . 

[лоск2 ] «безладдя» (у сполученні у л. 
лягти «виляrти»), лоском (у сполучен
нях л. лежати «бути неприбраним», 
л. лягати «Падати», кинути л. «кинути в 

безладді»);- р. лоском «зовсім», (лоз
гом] «ТС. », СТ. ЛОСКОМ «ПОКОТОМ, КрИ
жем», бр. (лоск] «нерівний ряд, навал», 
[лоскат] «ТС. »;- неясне, можливо, по
в'язане з р. [лоск] «полога ниЗина, доли
на».- Пор. лощИна. 

[л6скати] «хлопати, ляскати» ВеЗн, 
[лоск] «Тріск» Ж. (лоскач] «завдаток 
(про який домовляються, хлопаючи один 
одного по pyui)» ВеУг, [лоскіт] «шум, 
тріск; луна, відгомін МСБГ»;- р. [лос
кать] «Хлопати, ляскати батогом, бити 
чимось плоским по воді», бр. [л оскат] 
«шум, стук», п. loskot «Тріск, грім», 
loskotac «шуміти, 'Гріщати», ч. [loskati] 
«ляскати», схв. іст. лоскот «гул», слн. 
[leskati] «Хлюпати; тріщати; бовтати»;
псл. loskati «ляскати» звуконаслідуваль
ного походжения, параJrельне до leskati 
«лящати»;- споріднене з· лит. Jaskuoti 
«весело співати; базікати», Jazguoti «ве
село базікати»; пов'язувалось також з 
1opotati (*lopskaЦ > loskati, Maci-1ek 
ESJC 340), з гр. Мию:о «звучу, тріщу, 
кричу, говорю» (Matzenauer LF 9, 216),. 



лоскИр 

лат. loquor «говорю» (Преобр. І 497).
Фасмер ІІ 521; Slawski V 208-21 О; 
Brikkner 312; Holub-Lyer 293; Bern. І 
733-734; Buga RR І 455.- Пор. лясь. 

лоскйр, лоскИрка, лоскuря - див. 
ласкйр. 

лоскотати, [ласкотати] «лоскотати» 
Ж. (лескотати Пі, лискотати, ліско
тати Пі] «ТС. », лоскотИти, [лdскоти] 
«ЛОСКОТИ» Ж, ЛОСКіт, (лоскот) «ЛОСКіт» 
Бі, лоскоти, (лоскотарка] «русалка, 
яка замучує лоскотом людей>>, (лоск6т
ниця, лоскотуха] «ТС. », лоскітлИвий, 
ЛОСКітний, (лосковИтий) «ЯКИЙ бОЇТЬ
СЯ лоскоту», лоскотлИвий, л6скотний;
р. (ласкотать, лоскотdть], бр. (ласка
таць, л6скат], п. laskotac, loskotac, 
laskotki, вл. laskotac, loskotac, loskot, 
нл. laskosis;- не зовсім ясне; здебіль
шого пов' язується з ласка, ласкdти; 
зіставлялося також (Briickner 307, 309) 
із звуконаслідувальними словами п. 
losk-, lesk- (пор. укр. [лоскати]) на по
значення різних шумів.- ФасмеR ІІ 
521; Slawski V 27-28; Schuster-Sewc 
780-781; Bern. І 692.- Див. ще ласка. 

лосось (іхт.) «Salmo salar L. », [лосос] 
ВеНЗн, лососИна, лососеві, лососевий, 
лос6сячиu;- р. лосось, бр. лас6сь, п. 
losos, ч. слц. losos, вл. нл. losos, схв. 
лосос, слн. 16sos;- псл. lоsоsь;-спорід
нене з лит. lasisa, lasasa, Jasis, лтс. lasis, 
прус. lasasso, двн. Jahs, нвн. Lachs, 
данг л. leax, дісл. англ. шв. !ах «ТС. », 
тох. В laks «риба», вірм. losdi «Лосось; 
таймень>>, що зводяться до і є. *laкs-, 
*laкsos «ТС. »; прилускалась можли
вість генетичного зв'язку з дінд. lak~a 
«100 000» (з первинним значенням «не
зліченна кількість риби»); іє. *laкsos 
пов'язувалося з *!ак- «кропити», до 
якого зводяться лит. HBas «крапля», 
лтс. Jase, Jase «крапля; пляма іншого 
забарвлення», lasa!ns «Покроплений, 
плямистий» на підставі того, що всі 
лососеві плямисті; пов'язувалося також 
з іє. *lek-/lak- «стрибати» (за анало
гією до лат. salmo «лосось» від saJire 
«стрибатю> (Fick І 531); висловлювалась 
думка про праєвропейське походження 

слова (Machek ESJC 340; Holub-Lyer 
293).- Коломпец Происх. назв. рьrб 
104-106; Фасмер-Трубачен ІІ 522; 

лот 

Преобр. І 470-471; Slawski V 211-213; 
BriickneF 312; Holub-Kop. 210; Mikl. 
EW 174; Bern. І 734; Fraenkel 341-
342; Trautmann 150; J6hannesson 727; 
Mayrhofer ІІ 83, 96-97; Гамкрелидзе
Иванов 536-537; Diebold Current prog
ress in historical linguistics 1976, 352-
355, 363-364, 367-369; Pokorny 653. 

[лосуня] (бот.) «Гриб калчак луска
тий, Hydnum imbricatum L. » Ж. Mak, 
(лосун] «ТС. » Mak;- не зовсім ясне; 
очевидно, пов'язане з лось; пор. іншу 
назву колчака {оленИця] та відповідні 
його назви в інших мовах: ч. losak, схв. 
сfпьача (від cfma «сарна»), слн. jelenova 
bodicnica, rjava srna, rjava srпica, 
нім. Hirschschwamm (букв. «оленячий 
гриб»), Hirschzunge (букв. «оленячий 
язик»).- Анненков 171; Симоновиn 
238.- Див. ще лось. 

лось (зоол.) «Cervus alces, Alces alces», 
лосенЯ, лосИна, лосИця, {лосунь] «лось» 
Ж. (лось6вки] «Лосячі черевики» Мо, 
лосИний, лосячий, [лось6вий] Ж;- р. 
бр. др. лось, п. los, ч. слц. Jos, в.1. lбs, 
нл. los, болv. лос (з р.), м. лос, схв. лос, 
слн. l6s;- псл. *olsь «лось>> ( < іє. 
[*ol-к-is]), пов'язане з *el-en-ь «олень>>, 
*ol-n-i «лань»;- споріднене з дісл. elgF 
«ЛОСЬ>>, ШВ. a}g, ДВН. ёlho, ёlaho, НВН. 
Elch, дангл. eolh, лат. alc~s. гр. &Лхn 
«TG. >>, далі з дінд. fsyal) «самець анти
лопи>>, памір. rus «кам'яний баран»; 
необгрунтовано зіставлялося з лошаю 
(Holub-Lyer 293).- Фасмер ІІ 522; 
Преобр. І 471; Slawski V 215-216; 
Briicl<:ner 312; Holub-Kop. 210; Schu
ster-Sewc 779; БЕР ІІІ 477; Skok ІІ 319; 
Bezlaj ESSJ ІІ 151; Stang 33-34; Mikl. 
EW 174; Trautmann 7; Юuge-Mitzka 
162; Frisk І 75.- Пор. лань, олень. 

лот1 «прилад для вимірювання гли· 
бини моря, ріки»;- р. бр. болг. лот, 
п. lot;- запозичення з голландської 
мови; гол. 1ood, як і нвн. Lot, свн. Iot 
«тс. », вважається запозиченням з кельт
ських мов.- СІС2 500; Фасмер ІІ 522; 
БЕР ІІІ 478; Bern. І 743; Юuge-Mitzka 
477.- Пор. лот2 • 

лот2 (заст.) «Нуметрична одиниця ма
си (ваги)»;- р. бр. болг. діал. лот, ч. 
lot, слц. нл. слн . .заст. l6t, вл. Jut, схв. 
ст. lot «тс. >>;-запозичення з німець-
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кої мови; нім. Lot «грузило, лот; міра 
ваги» походить від свн. lot «свинець; 
сплав для паяння; міра ваги, відлита з 
свинцю», яке зводиться до пгерм. lauda 
«свинець для паяння», очевидно, кельт

ського походження.- СІС~ 500; Вин
ник 140-141; Фасмер ІІ 522; S!a\vski V 
371-372; Holub-Lyer 293; Schuster
Sewc 267-270; БЕР ІІІ 478; Bern. І 
743; Юuge-Mitzka 446-447.- Пор. 
лот1 , лут2 . 

[лот3 ] (бот.) «лядвенець рогатий, Lo
tus corniculatus L. » Mak, [льотія] «те.» 
Mak;- р. [лот, лотия] «Те.»;- резуль
тат видазміни латинської наукової на
зви рослини lotus, яка походить від ан
тичної назви ряду рослин, зокрема, 
одного з видів роду лядвенець - Lotus 
messanensis (Melilotus messanensis).
Heйштaдт 348; Симоновиn 281.-Див. 
ще лотос. 

[лотава] «отава» Ж, [лутаваІ <<Те.» 
Ж;- очевидно, результат видазміни на
зви отава через проміжну форму [*у ота
ва] з протетичним у, яке потім було по
милково сприйняте як діалектна вимова 
л і тому замінене цим звуком.- Див. 
ще отава.- Пор. локайка, локація. 

л6тай, лотайка, л6так, л6тань, ло
тар, л6татень, лотаття, латать, ло
тач, лотачка, л 6таш, лототь, лотоць, 
лоточ, лоточник, лотошки, л6тошник
див. латаття. 

[лотан] (бот.) «пшінка, Ficaria L. » 
Ж;- пов'язане з [л6тань] «калюжни
ця болотна, Caltha palustris L. »; пере
несення назви зумовлене схожістю сер
цеподібної форми листків обох рослин 
(Федченко - Флеров 414, 430).- Див. 
ще латаття. 

лотерея, [лотерия Ж], лотереи
ний;- р. лотерея, бр. латарая, п. lo
teria, ч. loterie, слц. loteria, вл. нл. lo
terija, болг. лотария, м. лотариjа, 
схв. лутриjа, слн .. 1oterija;- через по
середництво західноєвропейських мов 
(пор. н. Lotterie, фр. loterie, гол. loteri
je) запозичено з італійської; іт. lotteria 
«лотерея» є похідним утворенням від 
lotto «частина, частка», яке вважаєть
ся словом германського походження.

СІС2 500; Фасмер ІІ 522; Преобр. І 471; 
Slawski IV 336; Kopaliiiski 584; Ма-
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chek ESJC 340; Holub-Lyer 293; Ho
lub-Kop. 210; БЕР ІІІ 478-479; Dau
zat 443; Юuge-Mitzka 447; Feist 262; 
Юеіn 907.- Див. ще лото. 

лотfвка -див. лутовка. 
лотік «жолоб для стікання води, 

для зсипання чого-небудь», [лот] «ло
ток на водяному млині» Ник, [лотка] 
«жолоб; лопата; ринва» Ж. лоток «жо
лоб; відкритий прилавок або перенос
ний столик, ящик для торгівлі на вулиці 
(з р.); дошка (або металева посудина) 
з бортами для розкладання чого- не
будь (з р.)», лотокИ «канали на водяно
му млині; [пристрій для стоку води Ва; 
місце, де збігається вода двох річок, 
створюючи велику течію Ва]», [лот6чи
на] «русло рікИ» Ж. [лот6чок] «дерев'я
на трубка, по якій борошно йде з-під 
жорна»;- р. лоток «відкритий при
лавок; дошка для перенесення товарів; 
корито для подачі води у млині; совок 
для пересипання; [посудина для тіста; 
дошка для тіста, розрізання м'яса; 
ринва]», бр. латок «ящик для това
рів; [корито]», [л6так] «жолоб для сті
кання води з даху; дерев'яна трубка для 
збирання соку з дерева», [лоток] «вели
ка бочка або корито для зсипання збіж
жя», [лат6ка] «котловина, впадина; 
(ст.) канавка, жолоб», п. lotok «корито 
з дощок, по якому вода тече на млинове 

колесо; канал для стікання води» (з 
укр. або бр.):- псл. ех. [lotokь] «ЖО
лоб, ринва; заглибина в землі»;- спо
ріднене з лит. latakas «калюжа; жолоб; 
канал; струмок; ринва; жолобок для 
стікання березового соку; корито для 
збіжжя», leketas ( < letekas) «жолобок, 
по якому стікає березовий сік», лтс. 
la taka (lataga) «ринва» (висловлювалось, 
однак, припущення, що в балтійських 
мовах ці слова запозичені з білоруської 
(Bern. І 735; Fraenkel 342-343); даль
ші етимологічні зв'язки непевні; зі
ставляється з двн. letto «глина», нвн. 
Letten <<Те.», корн.. lad «рідина; проті
кати», сірл. lathach «мул, багно», лат. 
latex «рідина» (Brugmann Grundriss ІІ 
1 511; Трубачев Рем. терминол. 218-
221 ), з ономастикою балтійською і сло
в'янською, особливо гідронімами, зо
крема, п. Lot (озеро), Lota (річка і село), 
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Lotwa (річка і озеро), лит. LiHazeris 
(озеро), лтс. Lata; припускався зв'язок 
з свн. lode «брусок, дошка, коробка», 
двн. latta «планка», свн. latte, нвн. 
Latte «те.», і рл. slat «жердина» (Bern. І 
735; Uhlenbeck 258; PBrB 22, 196); не
переконливі зіставлення (Brikkner 307, 
312) з п. latwy «легкий», lata «латка», 
lata «посуд».- Фасмер ІІ 523; Преобр. І 
471-472; Свяжьшскі Белар. лінгв. 9, 
62; Slawski V 218-220; Buga RR І 
455-458. 

лото (вид гри);- р. лото, бр. лато, 
п. lotto, ч. слц. вл. loto, болг. лото, схв. 
лото, слн. 16to;- запозичено з іта
лійської мови, можливо, через посеред
ництво французької (фр. loto) і росій
ської; іт. lotto, як і фр. lot «жереб», 
походить від франк. *hlot (гот. hlauts) 
<<жереб, успадкування», спорідненого з 
ді сл. hlautr «жереб; частина; жертва», 
hlaut «кров жертви», шв. lott «частка 
землі», дат. lod «жереб; доля», двн. 
hlo3, loz, свн. lб3, нвн. Los «те.», далі 
з лит. kliuti «зачепитися», псл. *kljucь, 
укр. ключ.- СІС2 500; Фасмер ІІ 523; 
Holub-Lyer 293; БЕР ІІІ 479; Dauzat 
443; Feist 262; Юеіп 907; Юuge-Mitzka 
445-446._:_ Див. ще клЮкати1.- Пор. 
лотерея. 

[лотока] «буркотун Ж; настирлива, 
набридлива людина МСБГ», [лоточити] 
«лаяти, дорікати», [лоточити голову] 
«набридати, мучити» Ж, [лоточітися] 
<аурбуватиGЯ» МСБГ, [лотошити] «бай
дикувати», [злоточити] «Зруйнувати, 
розбити» Ж;- р. [лотоха1 <<базікало; 
клопотун, кваплива людина», [лотьt
хать] <<говорити дурниці», [лотьlшкать] 
<<ТС. », [лотошuтьJ «клопотатися; базі
кати; плескати, дзюрчати, як вода коло 

млина», бр. латашьlць «знищувати, спу
стошувати, рвати», [латашь'іццаІ «топ
татись, облюбовувати місце; старатися, 
клопотатися», п. [lotoszyc] «бити, луn
цювати», [latoszyc] «те.>>;- очевидно, ре
зультат видазміни слів лотокu, р. [ло
ток] «ринва»; в такому разі основою 
розвитку нових значень було плескання, 
дзюрчання води в лотоках; Фасмер 
(ІІ 523) вважає відповідні російські 
слова (розглянуті ним лише частково) 
неясними.- Див. ще лотік. 

лотр 

лотос (бот.) «Nelumbium J uss. »;
р. болг. м. лотос, бр. лотас, n. ч. слц. 
вл. lotos, схв. лотос, слн. lбtos;- через 
посередництво латинської і, можливо, 
німецької мов (лат. lotos, lotus, нім. 
Lбtos «Те.») запозичено з грецької; 
гр. Affi'tol,;, яке є назвою багатьох кормо
вих рослин, вважається середземномор

ським словом невідомого походження, 
можливо, пов'язаним з гебр. lot «вид 
червоної запашної живиці», ар. ladan 
«запашна смола».- СІС2 500; Slawski IV 
338; Kopaliilski 584; Holub-Lyer 293; 
Holub-Kop. 210; БЕР ІІІ 479; Frisk ІІ 
153.- Пор. ладан. 

ІлоточінеІ «жир, яким обростають 
кишки свині» МСБГ;- результат фоне
тичної видазміни форми [оточини] «жир 
на тонкій кишці» через проміжну форму 
з протетичним у [* уоточини], яке згодом 
було nомилково сприйняте як діалектна 
вимова приголосного л і замінене цим 
приголосним.- Див. ще оточИти, тек

тИ.- Пор. локайка, локатка, локація, 
лота ва. 

[лотр] «негідник, розбійник, гра
біжник», [лотра] «розпусниця», Ілот
рівство] (зб.), [лотровський] «розбій
ницький, розпусний», ст. лотр'Ь «лихо

дій, розбійниК>> (XVI ст.);- р. [лотр] 
«марнотрат, ледар» (з укр. і бр.), 
[лотра] «п'яниця, гультяй», [лотрь'tгаl 
«марнотрат, гультяй, ледар», [лотьtга, 
лотьtрЬ) «TG.», бр. лотра (ЧОЛ. і жін. 
р.) «ледар, нероба», п. lotr «гультяй, 
шахрай, лиходій», ч. lotr «негідник, 
лиходій, розбійник», слц. lotor «роз
бійник, негідник, нероба», вл. заст. 
lotr «розбійник», схв. [лотар, лотерІ 
«те.; розпусник», слн. заст. lбter «те.»;
qерез посередництво західнослов' ян
ських мов запозичено з німецької; нвн. 
Lotter(bube) «ледар», свн. lot(t)er «лег
коважний, шахрай, негідник», двн. lo
tar «nустий» споріднені з снн. lod(d)er 
«нероба», дангл. loddere «жебраю>, 
нвн. liederlich «недбалий, безладний, 
розпусний», схв. lusati «швендяти»; 
менш обгрунтоване припущення (Mali
nowski Rozprawy 17, 43; Karlowicz SWO 
356; Holub-Lyer 293) про зв'язок з лат. 
latro «найманий солдат; грабіжник, 
розбійник».- Richhardt 73; Фасмер ІІ 
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253; Преобр. І 472; Stawski V 221-222; 
Brilckпer 312-313; Machek BSJC 340; 
Holub-Kop. 210; Schuster-SewG 861; 
Skok ІІ 320; Bezlaj ESSJ ІІ 152; Веrп. І 
735; Mikl. EW 174; Кluge-Mitzka 441, 
447.- Пор. лбщір. 

лох1 (бот.) «дика маслина, маслинка, 
Eleagпus L. », [лоховина] «маслинка 
вузьколиста, Eleagпus aпgustifolia L. » 
Mak, [лоховник] (у <Шолученнях л. вузь
колистий «те.»; л. сріблистий «маслин
ка срібляста, Eleagпus argeпtea Pursch. » 
Mak;- р. бр. лох;- неясне; висловлю
валась непереконлина думка про зв'я
вок з олія (Горяев 238); можливо, похо
дить від незасвідченого п. *wloch «те.», 
спорідненого з укр. волохатий (плоди 
і лисrя маслинки опушені). 

лох2 (іхт.) «лосось (Salmo salar L.) 
у період нереету »;- очевидно, запози
чення з роеійської мови; р. [лох] «лосось; 
етрумкова форель, Salmo trutta L.; тай
мень, Hucho taimeп Pallas; схудлий 
лосось після нересту», [лоховuна] «погане 
м'ясо сьомги; м'ясо лоха», [облоховuть
ся) «перетворитися в лосося в лоха» не 
має єдиної етимології; більшістю дослід
ників. вважається пов'язаним чергу
ванням приголосних х і с з лосось, подіб
но до р. жах- ужас, селех -селезень 

(Преобр. І 470-471; Веrп. І 734; 
Brilckпer 312; Matzeпauer LF 9, 214); 
припускається також походження від 
спільної індоєвропейської назви риби 
*lak's з іншим розширювачем: *lak's-o-, 
пор. *lакs-о-к- > лосось (Stawski V 
212-213); висловлювалась думка про 
запозичення слова: фін. карел. олан. 
lohi «лосось», ест. lohi від лит. lasis 
«Тс. » (Vasmer ZfSlPh З, 86).- Фасмер ІІ 
524; Mikl. EW 174.- Див. ще лосось. 

[лох3 ] «етрах, жах» Ж, [лохи] (мн.) 
«дикі витівки» Ж, [лохлuвий] «полохли
вий» Ж. [лохний] «боязкий» Ж, [лохно] 
«страшно» Ж, [лохати] «лякати, поло
хати, проганяти »Ж. [лохатися] «бояти
ся, тривожитися» Ж, [лошити] «поло
хати» Ж;- очевидно, результат усі
чення nочаткового кореневого по- в 

словах полохати, полохлuвий і т. д., 
сприйнятого як пр ефі кс; певну роль у 
цьому процесі мог ло відіграти збли-
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ження з [л охати] «сумувати, знемагати»; 
[лох] «пристрасть».- Див. ще пблох.
Пор. лохати1 • 

[лоханя] «велика миска Ж, Ме; гли
няний глечик для молока 0», [лоханка] 
«різновид цебра з однією дужкою» Л, 
[лаханка] «велика миска; цебер для 
годівлі худоби» Л;- р. лохань щебер», 
лохсінка «те.», бр. [лахань] «г ли ня на 
миска», [лаханка, лаханька] «тс.; балія», 
[лаханачка] «невелика дерев'яна мис
ка», п. Bachan] «миска» (з бр. або укр.), 
полаб. laxёn «дерев'яна посудина, в 
якій приносили воду в nоле», болг. [ла
кан(я)] «ГЛИНЯНа ПОсудиНа»;- ЗаГаJІЬНО
ПрИЙНЯТОЇ етимології не має; зіставляє
ться з гр. Лв-хсіvn (дор. Лa-xcivn) «таз, 
глибока миска», звідки болr. [лакан, 
лаканя] «глиняна посудина» (Брандт 
РФВ 22, 248; Фасмер ГСЗ ІІІ 116; Пре
обр. І 472); х на місці гр. 'Х пояс
нюється посередництвом половецької 
мови (Добродомов Лексикол. и слово
абр. дрр. яз. 257); виводилося з ар.
перс. lakaп «тс. » через тюркське по
середництво (Lokotsch 102); найближче 
фонетично шумер. lahaп gidda «велика 
(або важка) посудина», звідки ассір. 
Іаhаппu, lahпu, ар. laqaп, арам. laqпa 
«миска» (Веrп. І 655; Mikkola Balt. u. 
Slav. 32), але проміжні ланки запози
чення невідомі; існує припущення і про 
слов'янське походження слова (Brilckпer 
KZ 48, 217).- Фасмер ІІ 524; Slawski 
IV 405-406; БЕР ІІІ 289; Mikl. EW 
163. 

[лохати1 ] (за чим) «жадати, прагнути; 
відчувати голод; сумувати, знемагати» 
Ж. [лохатися, лошити] «те.» Ж. [л охну
ти'] «те. Ж; бути у відчаї», [лох] «При· 
страсть, пристраеве бажання» Ж. [лох
ник] «жадібна, користолюбна людина» 
Ж. [лохня] «жадібність, жадоба» Ж, 
[л6хний] «жадібний, пожадливий» Ж, 
[зал охати] «занудитися (за чим)» Ж, 
Ізалохнути] «те.» .)К;- бр. Ілахаць] «ти
нятися; говорити нісенітниці», п. lo
Gbac siєt «проявляти статевий інстинкт» 
(про свиней), слц. 16chat' «жадібно пити; 
хлебтати», слн., [lohп~ti] «переслідува
ти; прагнути»;- псл. loxati «жадати, 
прагнути», пов~ язане чергуванням го
лосних з *laxati «те.», укр. [лахнути] 
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«зазіхати; лакомитися», [лахний] «nо
жадливий, ласолюбний» і далі з ласий, 
ласитися; менш переконливо пов'язує
ться з укр. [лох] «страх», [лохати] «по
лохати» (Куркина 3тимология 1972, 77; 
Mik1. EW 172); недостатньо обгрунтоване 
виведення (Bern. І 734) з і є. *lt!s-, 
*las- «слабий», звідки болг. лош «пога
ний», схв. lOs «слабий», слн.lбsеn «те.», 
р. [лоший] «поганий», а також, можли
во, [лоха] «дурна жінка», як і зістав
лення з н:вн. locken «вабити, принаджу
вати».- Фасмер ІІ 524; Slawski IV 
319-320; Bezlaj ESSJ ІІ 148.- Див. ще 
шісий 1 , лахнути.- Пор. локнути. 

[лохати2 ] «лоскотати» Ж, [лошити] 
«те.» Ж. [л охачка] «свербіж, лоскіп Ж, 
[лоханка] «Те.» Ж. [залохтtіти] «залоско
тати» Ж;- п. lechtac «лоскотати», ч. 
lechtati, [lachtati, 1ochtati] «те.»;- псл. 
lloxati < *1oksati, *1ox-ьtati < *1oks-ьta
ti, *1-ьх-ьtаtі < *1-ьks-ьtati]; фонетичні ва
ріанти з -ks-, паралельні до форм з -sk
(1oskotati, 1-ьsk-ьtati «Те.»).- Slawski V 
96.- Див. ще лоскіт. 

[лохати3 ] «глитати, ковтати; схлипу
вати» Ж;- р. [лохкать] «хлебтати», 
{лохтать] «жадібно пити», ч. Пochat] 
«глитати, пити великими ковтками», 

Пohnit, 1onit], слц. lochat', [lohat' І 
«Те.»;- не зовсім ясне; здається най
ближче пов'язаним з [локати] «лизати», 
р. лакtіть «хлебтати», [локать], бр. [ло· 
каць], п. ст. lokac «те.», ч. lokat «гли
таv:и, пити великими ковтками», слц. 

[lokat'], logat' «те.» і т. д. (Machek ESJC 
338); разом з тим не виключена можли
вість зв'язку з [л охати] «жадати, прагну
ти; відчувати голод».- Пор. локати, 
лбхати1 . 

[лохачи] (бот.) «буяхи, Vaccinium 
uliginosum L.» Mak, [лахtічі] Ж. Маk;
бр. [лахачьtІ «те.»;- запозичення з поль
ської мови; i:J. [lochacza] пов'язане з 
tochynia «те.», звідки й укр. лохИна 
<<ТС. >> (див.). · 

лохИна (бот.) «буяхи, Vaccinium uli
ginosum L. », [лохuня] ВеБ, ВеНЗн, 
Mak;- ч. (v)lochyne, [vloc.hune];- за
позичення з польської мови; п. lochynia, 
каш. !loxina] «те.» походить з wlochyni, 
w!ochaciny «вид агрусу, Ribes uva 
спsра», спорідненого з укр. волос, воло-

лоцман 

xtimuй; пор. укр. lволохані] «буяхИ» 
Ма k; агрус названо так за волохатими 
плодами, у буяхів волохаті молоді стеб
ла.- Slawski V 131-132; Briickner 
627.- Див. ще волос, волохатий.- Пор. 
rлухИня. 

[лохман] «лахrv·іття, ганчірка» Ж, 
r лох.мdтє] <<Те. » Ж. [лох.мtітний] «ПО· 
дерти й, в JТа: міт·. і»;- р. лох.ма, «жмут 
сплутаног ' волосся, шерсті; космак», 
лохм6тья <<ганчір'я», [лохон] «клапоть», 
[лохмотить] «тріпати, рвати на лах
міття», бр. [лох.мот] «клапоть; гниль»;
псл. loxm-, пов'язане чергуванням го
лосних з laxm-, укр. лахман.- Фасмер 
ІІ 524.- Див. ще лахи. 

[лохматийl «з великим черевом» (про 
вола);- неясне. 

лохний, лохнути- див. лохати1 . 
[лохоть] «лікоть» Л, [л6хот] «те.» 

Л;- очевидно, запозичення з польської 
мови; п. Bochiec, lochec] «те.» виникло в 
деяких діалектах у результаті вирівню
вання називного відмінка lokiec до не· 
прямих відмінків, у яких відбувався 
перехід k > ch (lochcia і т. д.).- Slaw
ski V 155. 

лоція «розділ науки про судноводін
ня; опис морів, річок, узбереж як по
сібник для плавання»;- р. болг. лоция, 
бр. лоцьtя, п. !ocja;- запозичення з 
голландської мови; гол. loodsen «вести 
судно» пов'язане з loods «лоцман».
СІС2 500; Фасмер ІІ 525; Kopalinski 
580; БЕР ІІІ 480.- Див. ще лоцман. 

лоцман «провідник суден», лоцма
нувdти;- р. бр. болг. лоцман, п. 1oc
man;- запозичення з голландської мови; 
джерелом гол. 1oodsman «особа, що веде 
судно» вважається англ. loadsman (lo
deman, loadman, 1odesman) «те.», утво
рене з основ іменників lode (load, lodes) 
«рівень води, дорога, шлях», яке зво
диться до дангл. lad «шлях; подорож; 
напрямок; перевезення товарів», пов'я
заного з lїoan «Їхати, подорожувати», 
1i:Edan «вести, керувати» (англ. lead 
<<ТС. »), і man «людина», спорідненого з 
дінд. manul) «ТС. », ПСЛ. ШQZЬ, укр. 
муж.- СІС2 500; Фасмер ІІ 525; БЕР ІІІ 
480; Кluge-Mitzka 447; Skeat 300; NSD 
1450, 1456; Юеіn 899, 930.- Див. ще 
лідер, муж.- Пор. лоція. 

295 



лбцот 

лбцот - див. латаття. 
[лбчиця] (бот.) «латук дикий, Lactu

ea scariola L. » Ж;- р. Ілочuга] « празе
лень звичайна, Lampsana communis L. », 
п. toezyga «Те.», laktuka «латук», вт. 
loczyga, toeyga, toєzyea, 'l. locika, елц. 
loeika, вл. lоёіса, м. [лоштика, лошnи
ка], єхв. лдhика, єлн. locika «Те.»;
очевидно, через посередництво поль

ської мови запозичене в латинської; 
лат. lactuea «латую> пов'язане з lae 
«молоко», єпорідненим з rp. уаЛа, 'fa· 
Ла-хто\; «Те!.»; назва зумовлена тим, що 
при надламуванні стебла латуку і пра
велені виділяється молочко (Нейштадт 
589); припускається запозичення ще в 
пізньопраслов' янську мову через посе
редництво романських діалектів (пор. 
пров. laciigo, ломбард. laciiga «ТG. »); ви
словлювалось також припущення про 

кельтське посередництво (Sachmatov 
AfSlPh 33, 95). - Фасмер ІІ 525; Slaw
ski V 133-135; Briickner 310; Machek 
ESJё 338; Jm. rostl. 233; Skok ІІ 312; 
Bezlaj ESSJ 11 147; Bern. І 730; Walde
Hofm. І 741, 747.- Пор. латук. 

ЛОШа «Маля КОНЯ», ЛОШСtк «МОЛОДИЙ 
кінь», [лошатна] «3 лошам» (про коби
лу), лошатник «Приміщення для ло
шат», ІлошинЯ] «лоша», лошИця «молода 
кобила», [лошuчка] «Те.» Ж, [лошук] 
«молодий кінь» Ж, [лошун] «кінь» Ж;
р. л6шадь «кінь», [лоша, лош6нок] «ло
ша», лошак «помісь жеребця й ослиці», 
бр. Ілаша, лоша], лашак, др. лошадь 
«кінь», лошак-ь, п. loszt; (з укр.), loszak 
«лошак»;- вважається давнім запози
ченням в тюркських мов (чув. lasa «кінь» 
сшаріднене 3 тур. крпм.-тат. карач. 
alasa «кінь або інша тварина для верхо
вої ЇЗДИ», куМИК. alasa «НИВЬКИЙ», бал
кар. alasa «малого росту, малий кінь»); 
виводиться також (Серебренников 1968, 
210-211) 3 іранських мов (пор. ос. ла
саг (lasag) «робоча худоба», ласьtн (la
syn) «ВОЗИТИ, перевозити»).- Крим
ський Тв. ІІІ 226-227; Семенова Сл. и 
балк. язьткозн. Пробл. лексикол. 168-
169; Одинцов 36-40; Зтимология 1972, 
123-128; Фасмер 11 525-526; Преобр. І 
443; Шиnова 223-224; Львов Лексика 
ПВЛ 146; Slawski V 214-215; Briickner 
312; Kartowicz SWO 355; Корш ИОРЯС 
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8/4, 45; AfSIPh 8, 648; Bern. І 734; 
Lokotsch 5; Щербак ИРЛТЯ 83, 87; 
Севортян 136-137; Егоров 126; Rasanen 
Versuch 16. 

лощИна «видолинок; [мокра, заболо
чена низина, поросла травою Ч; про· 
пуск в оранці; rалявина в лісі; ярДо]», 
[лощина] «лісова rалявина Ж; низина; 
низина, що обробляється Гриц», лощ6вu· 
на «Лощина»;- р. лощИна «низина, уло

говина, ущелина, долина», бр. [лашчЬt
на] «низина», [лагчьlна, лахчьlна] «те.»;
похідне утворення від др. * лоск-ь «nоло
га ни3ина, долина» (пор. р. [лоск] «те.; 
невелика балка, яр»), етимологічно не 
ЗОВСіМ ЯСНОГО, МОЖЛИВО, \fОТОЖНОГО 3 
лоск «блиск».- Шанский ЗИРЯ ІІ 
137; КЗСРЯ 247.- Пор. лоск1 . 

лоюшітий, лоюватіти, лаЯний, ло
Яня, лоЯстий - див. лИти. 

лоЯльний «який тримається в межах 
законності; доброзичливий»;- р. ло
Яльньtй, бр. лаЯльньt, п. lojalny, ч. loa
jcllni, єлц. loja.Iny, вл. lojalny, loyalny, 
болР. лоЯлен, м. лоjален, ехв. лоjалан, 
мн. lojalen;- запозичення з французь
кої мови; фр. loyal «вірний, чесний» 
( < GТ. loial, leial) зводиться до лат. 
1ёgalis «законний», пох ідиого від І ех 
(род. в. legis) «Закон»; первісним зна
ченням фр. loyal було, очевидно, «за
конний».- СІС2 500; Фасмер ІІ 526; 
Kopalinski 582; БЕР ІІІ 482; Dauzat 
444; GamШscheg 580; Walde-Hofm. І 
789.- Див. ще легальний. 

луб «внутрішня частина кори дерева; 
виріб і! цієї частини кори; [кора О; 
кора ялини О; картон МСБГ; задник 
МСБГ; обвід сита О; дерев' яна обичай
ка навколо млинових каменів Ник]», 
[лубар] «той, хто виготовляє короби 
для решіт», [лубарнє] «млин, де мелють 
луб» ВеУг, [луб' є] «старе поношене 
взуття МСБГ; луб Ж», [лубль] «луб» Ж, 
[лубка] пабакерка Г; дерев'яна сільни
ця, виготовлена довбанням Л; стара 
3ношена шапка МСБГ», лубок «луб: ли
пова дошка для малювання або граві
рування картини; надрукована 3 такої 
дошки картинка; '(ми.) віз, сани з ку
зовом з лубу; (переважно мн.) шина на 
місці перелому кісток; [зруб коло кри
ниці Мо; частина дівочого головного 



.лубни 

убору Г; картон, твердий папір МСБГ; 
палітурка МСБГ; задник МСБГ]», луб'я 
«луб, частина кори; [кора, знята з дере
ва великими шматками]; у сполученні 
старе лtjб' я, [старе лубля Ме] (знев. 
про стару людину), луб' Янка «виріб з 
лубу; [віз, обшитий лубом; осіннє жит
ло гуцульських дроворубів]», [лубком] 
«густо, твердо» Ж. [лубкuй] «твердий, 
тугий, цупкий, міцний» Ж. [лупкuй] 
«ТС. » МСБГ, лубковий, [лубоватий] «за
шкарублий» МСБГ, лубочний, [лубува
тий] «схожий на луб», луб'янИй, [вu
лубити] «зняти луб» Ж, [залубуватіти] 
«Затвердіти» (про хліб), [підлубник] 
«шматок шкіри на заднику чобота J>, 
[полубок] «обичайка», [полубка] «шма
ток лубу в жіночому головному уборі» 
Нед;- р. бр. луб, п. вл. нл. lub, ч. lub 
«фанера; кора», слц. lub «луб», болг. 
луб «Обвід решета; дошка; липова кора», 
м. луб «луб; обвід решета», схв. луб, 
ели. lub;- псл. lubn від іє. *loubh- або 
*loub-;- споріднене з лит. luba «дош
ка», ми. lubos «стеля», luobas «кора, ли
ко», лтс. luba «луб», luobs «шr<аралуп
ка», прус. lubo с:тесина», алб. lаЬё 
«кора», лат. liber «кора; книга» 
( < *lub(h)ro-), далі з дісл. laupr «ко
шик», дангл. н~ар «корзина; верша», 
двн. louft «кора, лико», louba «навіс», 
нвн. Laube «легка будівля, альтанка», 
ірл. luchtaг «човен», які зводяться до 
іє. *leu-/lou-, звідки також псл. lupiti, 
укр. лупИти.- Фасмер ІІ 526-527; 
Преобр. І 473; Slawski V 266-269; Briick
ner 313; Machek ESJC 342; Holub-Lyer 
294; Holub-Kop. 212; БЕР ІІІ 483-484; 
Skok ІІІ 322-323; Bezlaj ESSJ ІІ 153; 
Bern. І 741; Stang 34; Miihl.-Endz. ІІ 
509; Trautmann 150-151; Fraenkel 388; 
J6hannesson 747-748; Ernout-Meillet 
374; Pokorny 690-691.- Пор. залубні, 
лоб, лупИти, палуба. 

[лубни] (бот.) «люпин, Lupinus L. » 
Л, [лубЕн Л, лубін· Ж. лубінь Маk];
бр. лубін «те.»;- запозичення з поль
ської мови; п. tubin, lubin походить від 
елат. lubinus (<лат. lupїnus, lupїnum) 
«те.».- Slawski V 276-277.-- Див. ще 
люпИн. 

[лубинька] (бот.) «вид неїстівних гри
бів, Agaricus alutaceus Pers. » Mak;-

луг 

р. [лубешка, лубишка, лубёшка] «синю
ватий з фіолетовим відливам гриб», 
[лубовuк] (гриб), [лубянuца, лубЯнка, 
луб Яшка] «те.»;- очевидно, результат 
фонетичної видазміни іншої назви цих 
грибів [голубинка] «те.», зближеної 3 
основою луб.- Див. ще голубінка. 

лубка- див. лупка. 
[луб6кЧ «вид гри при паховальному 

ритуалі; труп Ж; гра дітей чи дорослих, 
родичів і знайомих напередодні похоро
ну померлого Мо; прощання 3 покійним, 
розмови та розваги увечері біля покій
ного МСБГ; (у виразі [б'ють лубка]) 
вид ритуальної гри біля покійпика 
0»;- р. [лубок] «великодня гра»;- оче
видно, пов'язане з луб «внутрішня ча
стина кори; виріб з неї», лубок «те.», 
оскільки одним з елементів ритуальної 
гри біля покійпика є биття чимсь, що 
могло вироблятися з лубу; пор. синоні
мічне [лопатка] «палиця, якою б'ють 
під час ритуальної гри біля покійпика » 
О, [лопаткИ б'ють] «вид ритуальної 
гри біля покійника» 0.- Див. ще луб. 

лубок2- див. лупко. 
луr1 «поросла травою і кущами лука; 

(заст.) низина, поросла лісом; [пасови
ще біля річки Ж; сінокісна низина Ч; 
рід верби ВеЗи]», [лугар] «той, хто 
переховується в лузі; розбійник», [лу
гuна] «лугова трав' яниста рослинність» 
МСБГ, лугЕвка «лугова річка», [лугов'є] 
«заплавна лука» Ч, луговИна «Луг; місце, 
де раніше був луг; [низина Гриц; лугова 
трав' яниста рослинність МСБГ; вид ло
зи Ж; лоза для кошиків О; прибережна 
сінокісна низина Ч; лісова галявина, 
покрита травою Ч; луг за полями Ч; 
розораний луг Ч] », [лужайка] «невели
кий луг біля річки; Поляна, поросла 
травою» Ч, [лужанка] «галявина; при
бережний луг» О, [лужанкu] (мн.) «лі
сові луки» О, [лужжя] «низина, яка за
топлюється весняною водою» Ч, лужИ
на «луг; [лоза для кошиків О; вид верби 
ВеЗн] », [лужка] «низина, поросла лі
сом» Ч, [лужки] «заплавна лука; боло
то, поросле кущами» Ч, луговИй, луга
рІОвати (заст.) «переховуватися в лузі», 
[вuлуг] «низина>> Гриц, [залужжя], за
лужити «Перетворити (земельну ділян
ку) в луг», [розлуг] «великий луг» Нед;-
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р. луг «лука; [низина над річкою; пасо
вище]», бр. луг <шука, Gінокіс», др. луг'О 
«ліс; болото; низина; заплавна лука», 
n. l<j,g, ч. luh «лука; ліс над річкою», 
єт. «лk; лісова лука; долина», слц. 1uh 
«вологий ліс; гай над водою», вл. luh 
«болото, трясовина», нл. lug «болото, 
болотиста долина, волога лука», болг. 
л'Ог «лісок серед лугу; лука; пасовище», 
м. лаг «гай», схв. луг «ліс, гай», слн. 
lбg «гай, низький ліс; [невелика низи
на; лука над водою]», Gтсл. лжr"Ь «гай, 
невеликий лk»;- псл. *1Qgn «Кривизна, 
зниження поверхні землі; низький ліс, 
прибережні зарості; болото», пов'язане 
чергуванням голосних з *1(iga «низина, 
яма», яке простежуєтьєя в р. [лЯга] 
«калюжа, яма з водою, болото; низьке 
вологе місце в заростях», п. кашуб. 
{lёga] «низина», [1ёgпоG s<j,] «викривля
тися на дощі і сонці», [1ёgli} «низинний; 
сідлуватий (про коня)»;- споріднене з 
лит. 1enge ( = 1епkё) «нижче розташована 
земля; низько розташована лука, поле», 

lingйoti «рухатися туди й сюди; схиля
тися; хитатися; кивати, колихати», алб. 
lёпgo:r «гн·учкий »; і є. *leпg- «гнути, 
кривити» є варіантом синонімічного іє. 
*1епk-, звідки псл. 1gk~ «лука, луг», 
lQkn «лук» (зброя); зіставляється далі 
З даТ. 1ung «бОЛОТИGТИЙ грунт», ШВ. 
Luпgen (назва місцевості) (Petersson 
AfS1Ph 34, 376); малопереконлива гіпо
'І"еза про єуфіксальний характер -g- в 
ПGЛ. 1ggn і про його спорідненість з болr. 
лам «яма, рів», лтс. 1ams, lama, лит. 
1oma «зниження грунту, калюжа, яма» 
(Moszynski PZJP 161); безпідставно по
в'язувалося з дісл. lyng «вереск», шв. 
lingon, ст. 1juпg «брусниця» (Charpen
tier Le Мопd Orieпtal І 222), з прус. 
wangus «лука», гот. waggs «поле, лука», 
днн. wang «поле, нива», дісл. vangr 
«поле, луг» (Vaillant RES 18, 76-77); 
були спроби знайти споріднені єлова в 
неіндоєвропейських мовах (Ostir AAS І 
94, ІІІ 160) .- Фасмер-Трубачев ІІ 527; 
Преобр. І 473-474; Slawski V 79-82; 
Bruckner 309; Machek ESJC 343; Ho
lub-Lyer 295; Holub-Kop. 212; БЕР 
ІІІ 536-537; Skok ІІ 326-327; Bezlaj 
ESSJ ІІ 147-148; Trautmann 157-158; 
Fraenke1 355; Pokorny 676.- Пор. луші. 
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луr2 «гідроокис натрію, калію та 
інших металів; водний настій попелу 
для миття, прання», [луговИна] «луг» Ж, 
лужний, лужити «обробляти лугом», 
вИлугувати, вИлужити, вИлугуваний, [ви
лужкованє] «промивка лугом» Ж, nід
луговувати (хім.) «додавати лугу», nід
лужити, nідлt)жувати;- р. луг, [луга] 
«розчин квасців для фарбування шкіри», 
бр. луг, [лух], п. нл. lug, ч. louh, слц. 
lйh, вл. luh, полаб. laug, болг. луга, 
схв. луг, слн. Ійg;- псл. lugn (luga) 
«розчин попелу для прання, миття», 

запозичене з давньоверхньонімецької мо
ви; двн. 1ouga (свн. 1ouge, нвн. Lauge) 
«тс.» походить від пгерм. *1augo, іє. 
*loц~ka, похідного від іє. *Іоц- «мити», 
до якого зводяться лат. 1avo «мию», гр. 
Лоuш «тс. », вірм. 1oganam «купаюся», 
хет. lab(IJ)u- «лити»; розглядається та
кож як пізніше запозичення з свн. 1ouge 
або нвн. Lauge (Karlowicz SWO 356; 
Bern. І 744; Bruckпer 314; Фасмер ІІ 
527); для східнослов'янських форм при
пускається посередництво польської 
(Slawski IV 297) або західнослов'ян
ських мов (Фасмер ІІ 527); непереконли
ві спроби зведення слов'янських слів 
безпосередньо до пгерм. *lauga, *1augo 
(Stender-Petersen 249-252), гіпотеза про 
первісну спорідненість слов'янських і 
германських слів (Младенов 279; Mi
lewski RS1 ІІ 132) та припущення про 
зв'язок псл. 1ugn з псл. Iuza «калюжа, 
болото» (Мартьrнов Сл.-герм. взаимод. 
166-168).- Slawski V 297; Machek 
ESJC 341; Ho1ub-Lyer 293; Holub
Kop. 211; Skok ІІ 326; БЕР ІІІ 485-
486; Младенов 279; Bez1aj ESSJ ІІ 155; 
Mikl. EW 175; Кiparsky GLG 248; Нirt 
PBrB 23, 535; Walde-Hofm. І 773-
775; Pokorny 692. 

лугер (бот.) «конюшина лучна, Tri
folium pratense L. » Доп. У жДУ ІІ, 
[лугар, лугера, лr)йгера, ловгер, лугер 
дикий] «тс. » ОЛА 1981 ;- запозичення 
з угорської мови;. yr. 16here, [luher, 16ц
her] «тс.» (звідки .також рум. [1uhar, 
1 uhara] «TG. ») є складним утворенням 
з основ іменників 16 «кінь» і here 
«КОНЮШИНа» (давніше «ЯЄЧКО»), ЩО 
має фінноугорське походження.- Лиза
неn 608; Сабадош ОЛА 1981, 81; 



.луrеря 

MNTESz ІІ 95-96, 783.- Див. ще 
лбваш. 

[луrеря] «рибальська сітка» Кур;
неясне; може бути пов'язане з п. lugieF 
«невеликий моторно-парусний рибаль
ський човен», що походить від нім. Lug
ger, джерелом якого є англ. luggeF 
«Те.» (Kopalinski 586); проте пор. також 
[рагеля (руtеля)] «Gітка». 

[луг і вка] (орн.) «синиця чорноголо
ва, Parus palustris L.; чайка звичайна, 
чибіс, · Vaпellus vanellus L. » Ша рл, [лу
говиця] «чайка звичайна» Шарл;- р. 
[луг6вка] «чибіе»;- похідні утворення 
від луг; назви зумовлені місцем гнізду
вання птахів, які оселяються на луках 
у річкових долинах, коло стеnових бо
літ, морського узбережжя, на вогких 
ділянках листяних лісів недалеко від 
води.- Воїнств.- Юст. 61-62, 285; 
Птицьт СССР 232, 523.- Див. ще луr1 . 

[луrовик] (бот.) «щучник, Descham
psia Р. В. (Aira caespitosa L.)» Mak;
p. луговИк «Те.»;- похідне утворення 
від луг; назва зумовлена тим, що щучник 
зустрічається в основному на луках і в 
лісах.- Вісюліна-Клоков 95; Аннен
ков 18;. Симоновиn 165.- Див. ще луr1 . 

[луда!] «омана, брехня; оптичний 
обман, ілюзія, мана; привид; личина 
Ж», [лудИна] «приманка» Ж. ІлудицяJ 
<<Те.» О, [лудИти} «приваблювати, зама
нювати; годувати худобу грубим, нека
лорійним кормом МСБГ», [злуда] «ома
на», [злуданнє] «злість, інтрига» Пі, 
[злудлИвий] «оманливий» Ж, [злудний] 
«те.», [злудИти] «обманути» Ж. [залуд
ник] «спокусник, обманщик» Ж, [залу
дИти] «закликати; заманити, обманути» 
Ж. Ізалудуватий] «дурний, нерозсудли
вий; божевільний» Ж, Іналудоватий] 
«те.» Ж. облуда «лицемірство; лицемір; 
[привид, обманний вигляд]», облt)д;шк 
«лицемір», облудливий, облудний «лице
мірний», [улуда] «омана, зваба; мрія» 
Нед, Пі, [улудлИвий1 Нед;- р. [луд] 
«божевільний~ дурень», [лудИть] «обма
нювати», бр. [лудзиць] «знущатися, на
сміхатися», др. цсл. луд-ь «нерозсудли
вий, нерозумний», п. ludzic «манити, 
спокушати», ч. louditi, слц. ludit' «те.», 
болг. м. луд «дурний, божевільний», схв. 
луд «W. », лудити ее «робити дур ни ці», 

лудсін 

слн. [lud] «дурний, божевільний», [lu
diti] «вабити», [lбditi] «манити», стсл. 
.муд-ь «нерозумний», лоу дити «обма
нювати»;- псл. lud-ь «нерозумний», Ju
diti «обманювати, зводити, ва бити»;
споріднене з гот. liuts «лицемірний», 
liuta «лицемір», luton «обманювати», 
дангл. Iot «обман», lytis «хитрий, лука
вий», lutan «гнутися», дісл. lutr: «кри

вий», лит. Ш1dnas «сумний, пригніче
ний», liusti «засумувати» (і є. *lеud
«гнутися; лицемірити»); менш обгрунто
ване зіставлення з лат. ludus ( < loidos) 
«гра» (Machek ESJC 341; Holub-Lyer 
293; Petr ВВ 25, 142) або виведення з 
псл. *o-blgditi з припущенням пере
розкладу в *ob-lQditi (Vaillant Slovo 2 
Zagreb 1953, 9-10).- Фасмер-Труба
чев ІІ 528; Преобр. І 474-475; Slawski 
V 293-296; Briickner 314; БЕР ІІІ 486-
489; Skok ІІ 325-326; Bezlaj ESSJ ІІ 
147; Bern. І 743-744; Stang 34; Mikl. 
EW 175; Trautmann 151; Fraenkel 378-
379; Feist 325-326, 328; Pokorny 684. 

луда2 «більмо», [налуди] «плівка на 
очах, більмо» Ж, [палуди] «Те.» Нед, 
полуда «більмо», [п6луди] <<Те.» Нед, 
полудуватий «З більмом»;- р. [л~Jдtі] 
«більмо»;- очевидно, пов'язане з лу
дИти «Покривати оливом».- Преобр. ІІ 
475.- Див. ще лудйти. 

лудан «старовинна блискуча ткани
на; пошитий з неї одяг; [одяг, шитий 
аолотом; ошатний одяг Ж]»;- р. [лу
дан] «тканина камка; шовкова хустина, 
фартух», [лудtінньtй] «шовковий», [лу· 
дtіновьtй] «те.», ст. лудан·ь «сорт шовко
вої тканини», лаудан-ь «те.», др. луда 
«плащ, верхній одяг (звичайно шитий 
золотом)»;- не зовсім ясне; здебіль
шого розглядається як запозичення з 

германських мов і зіставляється з нвн. 
Loden «грубе сукно», двн. lodo «Те.», 
свн. lode «груба вовияна тканина» (Ше
лудько 38; Фасмер ІІ 529; Преобр. І 
474; Bern. І 743); до яких зводяться й 
п. loden «грубе волохате сукно, вовияна 
тканина», ч. loden, ст. luden, слu. loden, 
болr. схв. л6ден,, слн. lбden «те.» (Slaw
ski IV 320-321; Kopalinski 581; St. 
wyr. obcych 434; Machek ESJC: 338; 
Holub-Lyer 291; Holub-Kop. 209; 
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луданк а 

Bezlaj ESSJ ІІ 147); однак, зважаючи на 
значну відмінність семантики східно
слов'янських форм, можна прийняти 
гіпотезу про походження їх від західно
кавказького (адигейського) liiudan «вид 
шовкової тканини, шовкова хустина», 
букв. «шовк з Лоо (на березі Чорного 
моря, біля Сочі)» (Абаев Зтимолоrия 
1963, 116-119).- Фасмер-Трубачев ІІ 
529.- Пор. лудИна. 

[луданка] (бот.) «лобелія, Lobelia 
L. » Мак;- неясне; можливо, пов'яза
не з р. [луданьtй] «ліловий», оскільки 
лобелія має сині квітки.- Пор. луд
нИк. 

[лудИна] «одежина; старий одяг, лах
міття МСБГ», [лудіння] (зб.) «одяг, 
вбрання», [лудінє] «тє. » Ж;- р. [луда] 
«верхній одяг, nлащ, мантія», др. луда 
«те.»;- очевидно, запозичене в давньо

руську мову з давньоскандінавської; 
дісл. lo5i «грубий верхній одяг» спорід
нене з днн. lodara «клапоть», lotho 
«плащ», двн. lodera «Пелюшка », lodo 
(ludo) «груба вовияна тканина, плащ 
з неї», нвн. Loden «плащ», дангл. lopa 
«ТG. ».- ФаGмер ІІ 529; Филин Происх. 
яз. 572-573; Львов Лексика ПВЛ 69; 
Преобр. І 474; Потебня К ист. зв. З, 
32; Bern. І 743; Mikl. EW 175; Юuge
Mitzka 444-445.- Пор. лудан. 

лудИти «наноєити олив' я не покрит
тя (на металеві вироби)», лудИльник, 
лудження, лудіння, луджений «Вкритий 
полудою», лудИльний, [облуда] «полуда; 
позолота» Бі, Іпалужа] «nалива» Л, 
полуда;- р. лудИть «покривати полу
дою», бр. лудзіць «Тс. », др. лудити 
«покривати оливом», лужен-ь;- не зо

вєім ясне; здебільшого пояснюється як 
запозичення з німецької мови і пов'я
зується з снн. loden «паяти» (Фасмер ІІ 
529) або з нвн. lбten, свн. loeten «тс. », 
єпорідненими з свн. lot «свинець», гол. 
lood, данг л. lead, англ. lead «тс. » (Пре
обр. І 475; Юuge-Mitzka 446); припус
кається також, що р. лудИть виникло 
в російській мові як похідне від [лу
да] «полуда» < «оболонка» < «верхній 
одяг» (КЗСРЯ 248); непереконлине зі
етавлення з кельт. * loudia «свинець», 
ірл. luaide «та.» (Sachm~atov AfSlPh 
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33, 90), оскільки слово не праслов'ян
ське.- Bern. І 743; Matzenauer 58.
Пор. лютувати. 

[лудиця] «вудка» Ж;- очевидно, ре
зультат фонетичної видазміни форми 
[удиця] «те.», викликаної розвитком 
протетичного у і наступною зміною його 
в л або зближенням g [лудиця] «принада 
(для риби)», пов'язаним з [луда] «ома
на», [лудИти] «приваблювати».- Див. 
ще ву.r1ка.- Пор. локайка, локація, ло
тава, луда1 • 

[луднйк1 (бот.) щибуля гірська, Alli
um fallax Schult. (А. montanum Schmidt)» 
Ж;- неясне. 

[лужа] «калюжа Ж; низина з водою 
після весняної повені Ч », [лужжяJ «ни
зина, що заливається весняною водою» 

Ч;- р. лужа «Калюжа», бр. лужа, лу
жьта, др. лужа, п. luza (з укр.), ч. 
louze, С1'- lбze, слц. [luza], м. нл. luza, 
полаб. lauza, схв. лужа, слн. lliza, стсл. 
мужlІ «те.»;- псл. luza < *lug-ja < 
lougia «тс. »;-сnоріднене з лтс. luga 
«драглиста, болотиста маса в зароста
ючих озерах», lugava «погана осіння 

погода», luga «драглі», лит. liilgas «Ка
люжа; трясовина», lugnai «в'язке боло
то», іллір. *lugas або *luga «болото», 
звідки алб. l'ёgatё «болото, калюжа», 
J'igatё «тс.»; далі зіставляється з гр. 
Лuуато~ «темний», 'l)A61'1'J «темнота»; іє. 
*leug- «темний».- Фасмер ІІ 529-530; 
Преобр. І 475; Machek ESJё 342; Ho
lub-:;Lyer 294; Holub-Kop. 211; Schu
ster-Sewc 791-792; БЕР ІІІ 489-490; 
Skok ІІ 333; Bezlaj ESSJ І І 158; МартьІ
нов ЯзьІк 75-76; Bern. І 748; Traut
mann 163; Fraenke] 379; Pokorny 686.
Пор. калЮжа. 

[лужани] (мн.) «кукурудзяне бадил
ля» Мо, [лужан] «стебло кукурудзи» 
Гриц, [лужаня, лужИна] «тс. » тж;- ре
зультат фонетичної видазміни форми 
[длужани] «кукурудзяне бадилля» (пор. 
також [глуждани, глуждання] «тс. >>), 
можливо, під впливом молд. лужер 
«стебло».- Див. ще глуждани, длу-
жани. 

лужичани (одн. лужичанин) «лу
жицькі серби», лужицький;- р. лужи
чаяе (лужичаяин), лужицкий, бр. лу-



лужко 

жьtчанін., л!}жьщкі, п. Luzyczanin, lu
i.ycki, ч. слц. Luzican, 1uzicky, болг. 
лужичанин, лужйшки, слн. Luzican, lu
ziski;- очевидно, через польське по
середництво запозичено з верхньолу

жицької мови; вл. Luzican, luziski (нл. 
Luzycan, luzyski) є похідними від вл. 
Luzica (нл. Luzyca) «Лужиця», назви 
місцевості, яку населяють лужичани, 
пов'язаної з вл. luh «луг» (нл. lug 
«те. »);_спочатку назва стосувалася лише 
Нижньої Лужиці і була зумовлена при
родними особливостями цієї місцево
сті.- Фасмер ІІ 530;. БЕР ІІІ 491; 
Skok ІІ 327; Schuster-Sewc 792.- Див. 
ще луr1 . 

[лужко] «ліжко» Ж. МСБГ, Ме;
запозичення з польської мови; п. l6i.ko 
«Те.», як і ч. luzko, слц. 1бzko, вл. 
lozko, бр. [л6жко], укр. ліжко «те.», 
зводиться до псл. (пн.) *lozьko, деміну
тивного похідного від loze «ложе», по
в'язаного з lezati «лежати».- Slawski V 
261-262; Machek ESJC 342; Schuster
Sewc 782.- Див. ще лежати. 

лужух - див. лежати. 
луза «один із шести отворів по краях 

більярдного стола»;- р. бр. луза;- за
позичення з польської мови; п. luza 
(давніше bluza) «те.» походить від фр. 
blouze «заглиблення (у більярді, у грі 
в лапту)», що не має певної етимоло
гії.- КЗСРЯ 248; ССРЛЯ 6, 390; SW ІІ 
828; Dauzat 94. 

[лузавий] «з круглими білими пля
мами» (про коней);- р. [лузьt] «брудні 
плями на шибках»;- неясне. 

лузати «лущити» СУМ, Ж. [лузать] 
«лущити, обчищати (квасолю, горох, 
кукурудзу)» Л, [лузатися] «лущитися», 
[лузанІ «горіх, що сам вилущується», 
[лузан.ець] (зм. до лузан), лузальний «При
значений для лузання», вuлузати(ся), вu
лузнутися «випасти з твердої шкаралу
пи; [вийти з яйця (про курчат)!», [від
лузати] (перен.) «пройти, проїхати», 
[злузнути] «зникнути», [злузнутисяІ 
«злущитися», залузаний «засмічений 
лузгою»;- р. [лузать], бр. лузаць, п. 
[luzac siєtl с:вилущуватися» (з укр. або 
бр.);- очевидно, результат фонетичної 
видазміни у східнослов'янських мовах 
давнішого [лузгати] «лузати», пов'я-

лук 

запого з лузга.- Фасмер ІІ 530; Пре
обр. І 475-476; Горяев 193; Slawski IV 
374; Briickner 315; БЕР ІІІ 490; Bezlaj 
ESSJ ІІ 158.- Див. ще лузга. 

лузга «тверде покриття насіння; [лус
ка; дуже дрібна рибка Бі]», [лузгатий] 
«лускатий» Бі, [лузгати} «лузати» Бі, 
[лузкати] «тс. » Б і;- р. лузга, лузгать 
«лузати, лущити», бр. лузга, лузгtіць 
«лузати», [лужджь'іць] «терти льон», п. 
(каш.) Buzgal «гільза від набою», [luz
gac] «ЛУЩИТИ», болF. (лузгамJ «ШТОВ
ХаЮ», [луждяІ «очищаю гілку від листя», 
с.-цсл. лузгати «жувати», слн. 1uzgati 
«Чистити, лущити»;- шш. 1uzga «лузга», 
1uzgati «лузати», паралельне до luska 
«луска»;- споріднене з лит. 1uzgana 
«луска риби», IUzgis «Обірванець», 1ugzti, 
luzgu «розривати», паралельними до лтс. 
1aйska «уламок, тріска, шкаралупа», лит. 
1uska «клапоть».- Фасмер ІІ 530; Пре
обр. І 475-476; Горяев 193; Потебня 
РФВ 3, 91; Slawski V 374-376; Briick
ner 315; Schuster-Sewc 790; БЕР ІІІ 490; 
Skok ІІ 340; Bezlaj ESSJ ІІ 158; Bern. І 
744, 747; Trautmann 152; Buga RR І 
460; Fraenkel 393.- Див. ще луска1.
Пор. лупИти. 

[лузуватиІ «хворіти залозами» (про 
коней) Па;- результат видазміни де
етимологізованої форми [залозувати] 
«Хворіти гландами, мати запалені глан
ди», [залузуватиІ «хворіти залозами», 
в якій початкове за- стало помилково ос
мислятися ЯК префіКG.- Див. ще за
лоза. 

ЛуІза (жіноче ім'я);- р. болг. Луu
за, бр. Луіза, ч. Luisa, Lujza, слн. Lui
za;- недавнє запозичення з французь

кої мови; фр. Louise є формою жін. р. 
від чоловічого імені Louis, яке зводить
ся до лат. Ludovicus (Clodovicus), що 
походить від герм. H1odwig, утвореного 
з основ h1od «слава» і wig «битва».
Суперанская 430, 507; Спр. личн. имен 
507; Knappova 247; Dauzat Dict. des 
noms 398.- Див. ще ЛЮдвіг. 

лук1 «знаряддя для метання стріл; 
[дуга; Знаряддя для обробки шерсті]», 
лука «вигин краю сідла», [лукар] «стрі
лець з лука» Ж. [лук6вuна] «вигин», 
лучнИк «виготовлювач луків; стрілець з 
лука», [лучок] «смичок; грабки коси 
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Гриц» [лушник] «лучнию>, [луковатий] 
«який має заглибину, кривизну, вигну
тий», [лукавий] «тс. » Ж. [лучковатий] 
«дугоподібний; (про коня) з прогнутою 
спиною», [лучний] «зігнутий в дугу», 
[лукуватися] «вигинатися, прогинатися» 
Ж. [облук] «зігнутий прут, дуга; лука 
сідла», [облучє] «холка коня» Ж. [об
луковатий] «овальний» Ж;- р. бр. лук 
(зброя), др. лук'Ь «Тс.; вигин у сідлі», 
п. l~k «дуга; [вид зброї]», ч. 1uk «вид 
зброї; дуга», слц. luk «вид зброї; ви
гин», вл. luk (зброя), болr. Л'ЬК «вид 
зброї; смичок», м. лак «вид зброї; 
кривизна», схв. лук «вид зброї; дуга; 
СМИЧОК», СЛН. lбk «ТС. », СТСЛ. 1\ЖК"h 
(зброя);- псл. IQkЬ «вигин; вид зброї», 
пов' язане чергуванням голосних з *l~kti 
«гнути, кривитш>;- споріднене з лит. 
\efikas <<Лук; дуга, обруч>>, lankus «гнуч
кий», лтс. 1uoks «Вигин, дуга>>, luбks 
«гнучкий»; іє. *1enk-/1onk- «Гнути, кри
вити».- Фасмер ІІ 531; Преобр. І 476-
477; Горяев 193; Slawski V 111-113; 
Bri.ickner 309; Machek ESJC 343; Ho
lub-Kop. 212; БЕР ІІІ 550-551; 
Skok Il 280; Bern. І 739-740; Mikl. EW 
165; Traufmann 159; Fraenkel 356-
357; Pokorny 676-677; Иллич-Свитьrч 
1976, 27-28.- Пор. лУка, лукавий, ляк1• 

[лук2 ] (бот.) щибуля, Allium L.; час
ник, Allium sativum L. Ж; часник дикий 
Ме>>, [луківка] (у сполученні [л. дву
листа] «проліска дволиста, Soilla bi
folia L. >>)Ж. луковиця (анат.) «розшире
на частина деяких органів, частин орга
нізму>>, [луковИця] «цибуля» Ж. [лу
чейка] «часник, Allium sativum L.; ци
буля городня, Allium сера L. >> Ж. [лу
чИця] «Хара звичайна, Chara vulgaris 
L. », [лукатий] «з великими зубцями>> 
(про часник) Ж;- р. бр. болr. лук, 
щибуля», др. лук'Ь, п. luk, ч. слц. 
1uk, полаб. Uiuk, схв. лук, слн. [1uk], 
стсл. ло укь «ТС.>>;- загальноприйнятої 
fтимології не має; здебільшого рекон
струюється псл. lukь як запозичення з 
давньогерманських мов; пгерм. *1ouka-, 
звідки двн. 1ouh, свн. louch, нвн. Lauch, 
дісл. 1aukr, днн. 1ok, виводиться з іє. 
*leug- «гнути, вигинати»; висувалась 
гіпотеза про первісну спорідненість сло
в'янських і германських форм і про 
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походження їх вщ rє. *1euk-llouk- «сві
тити, світлий», що виступає в р. болr. 
луч «промінь», гр. Лєuх6G «білий» (Мла
денов 280); для герм. *louka- припуска
лось також запозичення з праслов'ян
ської мови (Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 
169-170); малопереконливе припущен
ня про незалежне походження герман

ських і слов' янських форм з доіндоєв
ропейського субстрату (Machek J m. 
rostl. 265).-Фасмер ІІ 531; Преобр. І 
477; Slawski V 303-305; Briickner 314; 
БЕР ІІІ 495-498; Skok Il 327-328; 
Bezlaj ESSJ ll 155; Bern. І 744-745; 
Юparsky GLG 249; Schrader Reallexi
kon ll 711; Юuge-Mitzka 425; Pokorny 
685-686. 

лука «рівна місцевість, вкрита тра
вою, луг; вигин річки або берега моря; 
[місце біля хати, де косять траву О; 
сінокі<ша низина у вигині річки Ч]>>, 
[луки] (ми.) «заплавний луг у вигині 
річки» Ч, луківнИк, луківнИцтво, [лучки] 
«вигин річки; луr у вигині рікИ>> Ч, 
[лучанИй] «луговий>>, лучнИй «Тс. >>, [за
лука] «вигин річки» Ж. [палука] «лука» 
Г, Ж, прилt)ка, узлучина ЮМ;- р. лука 
«вигин, поворот річки; кривизна; [луг; 
затока]», бр. лука «вигин річки>>, др. 
лука «вигин; затока; хитрість, підступ
ність>>, п. l<J:ka «місщевість, поросла 
травами», ч. louka, ст. luka, слц. luka, 
вл. нл. tuka «те.>>, болг. Л'ЬКа «вигин; 
низина над річкою, луr; пасовище», 
м. лака «волога місцевість над річкою з 
хорошою пашею», схв. лука «порт, при
атань; луг», ми. 16ka «болотистий луг 
у долині», стсл. 1\ЖКd «затока; боло
то>>;- псл. 1Qka <<кривизна; затока; ви
гин річки; місцевість у вuгині річки; 
луг», пов'язане чергуванням голосних з 
*l~kti «гнути, кривити»;- споріднене з 
лит. lanka «луr над річкою; долина», 
лтс. 1afika «низина, рівнина; вигин 
річки>>, лит. panka «Затока».- Фас
мер ll531-532; Преобр. І 476; Slawski V 
83-85; Bri.ickner 308; Machek ESJC 341; 
Schuster-Sewc 786-787; БЕР ІІІ 551-
552; Младенов 284; Skok ІІ 280-281; 
Bez1aj ESSJ ІІ 148; Толстой Сл. геогр. 
терм. 114-115; Bern. І 739-740; Traut
mann 160; Fraenkel 339.- Див. ще лук\ 
ляк1.- Пор. лукавий. 



Лука 

Лука (чоловіче ім'я), [Лукань, Лу
качІ, [ЛукичІ «син Луки» Ж. [Луць] 
Ж. ст. Лоука (1404), Лука «в-ьскр(е)
шаяй» (1627);- р. бр. болг. Лукfі, др. 
Лука, ч. ст. Luka, схв. Лука, Лука, 
слн. Luka, стсл. А~ укd;- через посеред
ництво церковнослов'янської мови за
позичене в давньоруську мову з грець

кої; гр. Aouxa~. можливо, походить від 
лат. Lucas, пов'язаного з 1ux (род. в. 
1ucis) «світло» (ім'я первісно означало 
«народжений при сході сонця»); при
пускається також первісне значення «ПО
ходженням з Луканії».- Беринда 220; 
Суперанская 431; Петровский 144; Спр. 
личн. имен 431; Кпарроvа 122; Илчев 
307; Coпstantinescu 97.- Див. ще Лу
кій.- Пор. Лукаш. 

лукавий «хитрий, підступний; гріш
ний, нечестивий; біс, диявол; [злий Ж; 
невдоволений, заздрісний 0]>>, лука
вець, лукавинка, [лукавник] «лукавий>>, 
лукавство, лукавити «Хитрувати; [нена
видіти, підбурювати 0]>>, [лукавнувати] 
«хитрувати; кривити душею>>;- р. лу

кавьtй «ХИТрИЙ, підсТуПНИЙ>>, лукавить 
«хитрувати; [ходити криво (про пта
хів)]», др. лукав'Q «хитрий, підступний; 
звивистий (про річку)>>, п. *ta"ka «зрада, 
підстуП>>, ст. t~kawa «вигин, кривизна», 
t~kawy «який має форму лука», ч. [1u
kavy] «луговий», болг. лукав «підступ
ний, хитрий», [л'ЬкавІ «те.>>, м. лукав, 
схв. лукав, [лукав, лукавІ «хитрий», 
СЛН. 1okav «ТС. », СТСЛ. ЛЖKdG"h «ЗЛИЙ, 
підступний, хитрий»;- псл. lQkav-ь <<ВИ
гнутий, кривий; хитрий, підступний», 
похідне від *1Qka «кривизна, вигин»; 
розвиток семантики, як у псл. krivьda 
«неправда, несправедливість>>, похідно
го від kriv-ь «неправий, несправедливий, 
фальшивий, злий>> < «кривий, вигну
ТИЙ>>.- Фасмер ІІ 532; Slawski V 85, 
113-114; БЕР ІІІ 498, 552; Skok Il 
328-329; Bez1aj ESSJ І1 148; Bern. І 
739-740; Mik1. EW 165; Buga RR І 
111.- Див. ще лука.- Пор. лук1 , 
ляк1 . 

Лукаш (чоловіче ім'я);- бр. Лу
каш;- запозичення з польської мови; 
п. Lukasz, яk і ч. Lukas, Lukes, слц. 
Lukas, вл. Lukas, нл. Lukas, Lukas, 
походить від лат. Luc~~· яке пов'язує-. 

лук но 

ться з 1ux (род. в. 1ucis) «світло» або з 
назвою області Lucaпia «Луканія ».
Див. ще Лука.- Пор. Лукій. 

Лукерія (жіноче ім'я), Лукера, Лу
керя, [Лукерка Ж, Лу ця Б і, Л Юця 
Бі], ст. Лукерья (1481);- р. Лукерья, 
бр. Лукер'я, болr. Лукерия, цсл. Л8ю:
рі~а;-результат видазміни імені Гли
керія, можливо, під впливом Лукія. 
ЛукИна.- Сл. вл. імен 244; Суперан
ская 86, 88; Петровский 144; Спр. личн. 
имен 507; Илчев 308.- Див. ще Гли
КЕ~рія. 

ЛукИна (жіноче ім'я);- р. ЛукИна, 
бр. Лукіна;- очевидно, через посеред
ництво грецької мови (гр. Aouxiva) 
запозичено з латинської; лат. Luciпa 
(звідки також п. Lucyna, ч. Luciпa) ут
ворено від lux (1ucis) «світло»; розгля
дається також як похідне від чолові
чого імені Лукій.- Суперанекая 507; 
Петровский 144; Спр. личн. имен 507.
Див. ще Лукій.- Пор. Лука. 

Лукій (чоловіче ім'я), Лукія (жіно
че ім'я), Луцька, Луця, ст. Лукїй «ОТ 
свtтлости>> (1627);- р. ЛукИй, ЛукИя~ 
бр. Лукій, п. Lucyusz, Lucja, ч. Lucius, 
Lucie, Lucka, слц. Lucia, вл. Lucija,. 
болг. Лукий, м. Лукие, схв. Луциjа~ 
стсл. А~укий;-через церковнослов'ян
ське і грецьке посередництво (гр. Ло6-
хtо~) запозичено з латинської мови; 
лат. Lucius є похідним від lux (род. в. 
1ucis) «світло», спорідненим з гр. Л.єuх6~ 
«блискучий, білий», двн. днн. lioht 
«світлий, світло», псл. lucь <<Лучина», 
укр. лучИна.- Беринда 220; Суперан
ская 1979, 431; Петровский 144; Спр. 
личн. имен 431.- Див. ще луч1.- Пор. 
Лука. 

[лукно] (заст.) «ГНіздо бобра>> Ж. 
ст. лукно «міра меду>>, [полук6вщина1 
<<Оброк по одному грошу від лукна» 
Нед, Пі;- р. [лукн6] «корзина з лози, 
коробка з лубу; міра зерна, борошна>>, 
лук6шко «кошик>>, бр: лук6шка «Тс. », 
др. лук'ЬНО «діжечка, корзинка; міра 
місткості>>, п. ст. lukno «Посудина; міра 
меду>>, ч. ст. 1ukno «берестяна корзина; 
міра зерна або меду»~ слц. [lukno] «ко
шик з кори; стара . міра зерна», нл. 
luknasko « перегородка в скрині>>, ех в. 
ст. лукно «міра хліба; данина священи-
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луковИця 

ку», слн. 1<2kno «данина священику», 
lukno «те.»;- псл. *1Qkьno «посудина 
з кори дерева; міра зерна, меду», пов'я
зане, очевидно, з *1~kti «гнути», 1Qciti 
«з'єднувати», укр. лучйти і, далі, з 
lyko, укр. лИко; зіставлялося з гр. 
Лixvov «Віялка; плетева колиска» (Mat
zenauer 246; Mik1. EW 175).- Винник 
92-93; Фасмер ll 532; Slawski V 308-
:310; Bezlaj ESSJ ІІ 149; Bern. І 740.
Див. ще лучИти1.- Пор. лИко, ляк. 

[луковИця] (бот.) «гриб часничник 
великий, Agaricus alliaceus Fr. et Jacq. 
(Marasmius)» Ж;- похідне утворення 
від лук «цибуля, часник»; можливо, ви
никло як калька видавої наукової назви 
alliaceus, пов'язаної з родовою науко
вою назвою часнику allium; назва по
яснюється специфічним запахом гриба, 
який нагадує запах часнику; пор. інші 
назви цього гриба: укр. чш;н.uчн.ик, 
[підпен.ька чесникава Ма k], р. чесн. 6ч
н.ик.- Зерова Атлас 67.- Див. ще 
лук2 • 

[лукомбр] (бот.) «Гриб Rhizoctoпia 
Dec. >> Ж. [лукомір] «TG. » Mak;- складне 
утворення з основ іменника лук «Часник, 
цибуля>> і дієслова морИти; назва зумов
лена тим, що цей гриб паразитує на 
коренях, коренеплодах деяких рослин, 

зокрема цибулинних, знищуючи їх; мож
ливо, слово є калькою відповідних назв 
у західноєвропейських мовах, пор. нім. 
Safrantod, фр. mort du saffraп «Rioiizocto
nia crocorum DC. » (букв. «смерть шаф
рану»).- Див. ще лук2, морИти.- Пор. 
rлузомбр. 

Лук'ян, Лукіfщ [Луцька], ст. Лу
кьян.·ь (1385), Лукіан.'Ь «чуден-ь» (1627);
р. ЛукьЯн., бр. Лук'Ян., п. Lucjan, ч. 
слц. Lucian, болг. ЛукuЯн., м. Лукиjан, 
схв. Лукиjfін., Лукujfін., слн. Lukijaп, 
стсл. іl~уtшІ<ІN-ь;- через посередни
цтво грецької мови (гр. Лouxtav6~) за
позичене з латинської; лат. Luciaпus 
«син Луки; який стосується Луки» є 
похідним від чоловічого імені Lucas 
«Лука».- Беринда 220; Суперанская 
1979, 431; Петровский 144; Спр. личн. 
имен 431; Кпарроvа 121.- Див. ще 
Лука. 

[лулукати] «кричати» (про сову, пу
rача);- п. Bukac] «кричати» (про сову), 
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схв. лулавац «вид сови»;- звуконаслі
дувальне утворення, яке виникло, оче

видно, на основі вигуку * лу(к), що 
передає крики відповідних птaxiв.
Slawski V 306-307. 

[лулусь] (вигук, що передає звук 
удару, сильний і швидкий тріск), [лу
лус] «те.» Ж, [лул!}сн.ути] «луснути; 
сильно затріщати» Пі;- результат афек
тивного подвоєння звуконаслідувально
го вигуку лусь (див.).- Пор. бабах, 
бах1 , бух. 

лумер, лумеро - див. нумер. 
луна1 «відгомін, відголосок », [лун., 

л!)н.о, лун.ь] «те.>> Ж, [лун.ан.н.я] «відго
лоски », лун.dстий, лун.кuй, лун.ати «зву
чати; відкликатися» (про звук), [луна
тись, лун. йтися] «відлунюватися>> Ж, 
відлун.н.я, відлун.ок, відлун.ювати(ся), пе
релун.юватися;- р. [лун.а] «відгомін», 
[лун.уть] «ударити, хлопнути, вистрі
лити>>, бр. [лун.d] <<Відгомін>>, лун.аць 
«звучати, линути»;- не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з псл. 1una «Мі
сяць; світло; відблиск»; значення «від
гоміН>> могло виникнути внаслідок дав
нього перенесення значення із зоро
вої сфери на слухову («світло; відобра
ження світла>> > «Відображення звуку, 
відгомін>>); розглядається також як зву
конаслідувальне утворення, пов' язане 
з луснути (Преобр. І 478), у такому разі 
могло б бути результатом дальшого 
спрощення приголосних у псл. [*1usпa], 
укр. [лусн.а] «луна».- Фасмер li 533; 
Гор яев 193; Bern. І 7 45; Mik1. Е W 176.
Див. ще луюР.- Пор. лус, лусь. 

[.т~уна 2 ] «відблиск, заграва», [лун.а] 
«затишок, порядок: чистота (після по
білки)>> МСБГ, [лун] «відблиск, загра
ва>> Ж. [лун.о, лун.ь] «тс. » Ж. [лун.ати] 
«відблискувати» Ж. [лун.атися, лун. й
тися] «те.» Ж;- р. лун.а «місяць (пла
нета); [заграва, відблиск на небі; про
мінь світла]>>, [лун.ь] «Тьмяне світло», 
[лун.uть] «розвиднятися; кидати тьмя
ний відблисю, бр. [лун.а] «невелика 
хмарка>>, [лун.ь] «хмара», др. лун.а «мі
сяць (планета)»,' п. luпa «відблиск силь
ного світла, вогню; [райдуга]», ч. luпa 
«місяць», ст. 1uпа с:промінь, світло, 
відблиск; місяць», слц. luпa «місяць», 
полаб. Іацпа, 1aina, болР. луна, м. луна, 



луна 

схв. луна, [luniH «Тс. », [luna] «райдуга», 
слн. Ійnа «місяць», стсл. -'OI(Hd «ТС.»;
псл. luna «світло, блиск, відблиск; мі
сяць (планета); райдуга»;- споріднене 
з прус. lauxnos «зірки», лат. luna 
«місяць (планета; міра часу); блиск 
місяця», сірл. luan «світло, місяць», далі 
З ав. raoxsna «бЛИСКУЧИЙ, СЯЮЧИЙ», 
свн. liehseп «ясний>>, гр. Лt)xvo~ «сві
тильник>>, вірм. 1usin «місяuЬ>>, а та
кож з р. луч, дінд. rocal) «світло>>, ав. 
raocah- «світло, блисК>>; іє. *louksna, 
форма жін. р. прикметника *louksno-/ 
leuksno- «блискучий, сяючий>>, похід
ного від *leuk- <<світити; ясний, блиску
чий, сяючий>>; як назва місяuя іє. 
*louksna виникло в результаті табуїстич
ної заміни давнішої назви іє. *mёпs-, 
звідки псл. *mes~cь, укр. місяць; забо
рона вживання первісної назви грунту
валася на віруванні про магічні власти
вості місяця.- Фасмер ІІ 533; Преобр. І 
477 -478; 5lawski V 308-311; Briickner 

. 314; Machek ESJC 344; Holub-Kop. 212; 
. БЕР ІІІ 509-510; Младенов 280; Skok 
. ІІ 330-331; Bezlaj ESSJ ll 158; Мар-
тьrнов Язьtк 76-77; Откупщиков 234-
235; Bern. І 745; Mikl. EW 176; Traut-
manil 152; Fraenkel 345; Meillet Etudes 
130, 144; Pokorny 687-689.- Пор. 
луч1 . 

[луна3 ] «nлями, лишаї на тілі>> о. 
[лунuна] «родима пляма»;- болг. луна 
«жовтувата або темна пляма на шкірі 
людини>>, лунuца «тс. >>;-не зовсім яс
не; можливо, nов'язане з р. луна «мі
сяць», укр. [луна] «відблиск>>; пор. се
мантику споріднених з [луна] слів у 
різних мовах: п. luna «світло, блиск», 
ав. raoxsna «блискучий», дінд. candra 
«блискучий; світлий, ясний; місяць; мі
сяцеподібна пляма на пір'ї павиного 

хвоста», гінді ca-d «місяць; біла пляма 
(як зірочка) на лобі тварини», лтс. 
blaiskums «пляма», споріднене з укр. 
блищати.- БЕР ІІІ 508, 513; Младенов 
280; Mikl. EW 176; Bern. І 745.- Див. 
ще луна2.- Пор. лую:і 4 • 

[луна4 ] «Полуда, більмо МСБГ; хво
роба очей, куряча сліпота (?) >>, [луна
вийl «з більмом; короткозорий Ж; хво
рий на курячу . сліпоту»;- очевидно, 
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пов' язане з луна~ «пляма>> або з лупа 
«Відблиск» і спочатку означало «світл 
пляма на oui, більмо»; щодо семантик 
пор. нім. Star «зірка; катаракта, біш 
мо», Augenstar «більмо»; пор., однак, 
укр. [луда] «більмо», п. [luka] «тс. ».
Див. ще луна2 , луна3• 

лунарія (бот.) «Lunaria L. », [лупаr. 
ка] «лунарія оживаюча, Lunaria redi 
viva L. » Mak;- р. лунник, бр. лунні 
«ТС. »;- наукова назва, засвоєна з не 

волатинської номенклатури; н.лат. lt: 
naria утворено від лат. luna «місяць 
на підставі деякої подібності кругли 
сріблястих плодів лунарії до місяця 
пор. інші назви цієї рослини, які ме 
жуть бути й кальками латинської назви 
р. [лунная трава], схв. [мисечпо зеІЬt 
мjесечницаІ, слн. [mesecnica, mesecn 
ze1, mesecno ze1e] .- Machek J m. rostl 
65; Симоновиn 282; Юеіn 912.- Див 
ще лvна2• 

лунатИзм «сомнамбулізм:., лупатик 
лунатИчний;- р. лунатИзм, бр. лупи 
цізм, п. lunatyzm, ч. lunatismus, слu 
lunatizmus, болг. лунатйз·ьм, слн. lt 
natizem;- запозичення з новолатин 
ської мови; нлат. 1unatismus «ТС. » є по 
хідним від елат. lunaticus «який жив' 
на місяці; який піддається впливу мі 
сяuя », утвореного від luna «місяuь~ 
можливо, як калька гр. aє.Лt]v6BЛrJ'tO 
або ає.Л.11v6лЛ.t]х'tо~ «лунатик».- Фас 
мер І І 533; Kopalinski 588; St. wyr. оЬ 
cych 438; Holub-Lyer 295; БЕР ІІІ 5ІС 
Кlein 912. 

[лунrа] «луг» МСБГ, [лунка] «те. 
МСБГ;- запозичення з молдавської мо 
ви; молд. лупкз «заплава; луг» (рум 
lйnca пс. ») походить від пд.-сл. ст 
IQka «ТС. » (пор. стсл. <\ЖКlІ «затока 
болото», слн.lбkа «болотистий луг у до 
лині» та ·ін.).- СДЕЛМ 241; DLRll 
469.- Див. ще лУІ<а. . 

лунка «Невелика заглибина», [л6н 
ка] «невелика заглибина з водою і rряз 
зю>> Ник;- очевидно, запозичення 
російської мови; р. лунка «ямка, впа 
дина, оnолонка», [лумка] «те.; дошка : 
подовжнім заглибленням, жолобком дт 
катання яєuь· (на велющень); площадк: 
для молотьби, тік», [лумипаl «ополон 
ка>>, [лумочка] «ямка», [луна] «.:'І::tГ ли б 
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лення, ямка, лунка; яма на дні річки 
або озера, вир; ополонка», як і бр. 
лt)юса «невелика заглибина, ямка», 
(лt)нька, лt)мка} «тс. », задовільного по
яснення не мають; виводяться від нвн. 
(Lйhme] «ополонка» (Фасмер ІІ 533); 
ототожнюються з р. луна «місяць (пла
нета)» як назви круглих предметів 
(КЗСРЯ 249); зіставлялися з дінд. lu
пati, lunoti «ріже, відрізує», гр. м(І) 
«звільняю», лат. Іпо «змиваю; оплачую» 
(Преобр. І 4 78). 

[лунб] ·«яєчка у ссавців>> Бі;- р. 
(луна] «Нижня частина живота», [луно] 
«те.; мошонка; статевий орган жеребuя », 
[лt)нье] «шлунок»;- очевидно, тотожне 
3 /ІОНО (я.к і П. [luпo} «ЛОНО», Ч. lUпo 
«тс. »).-Див. ще лбно. 

лунути «nомерти», лунь у виразі 
[лунь вхопить] «тс. », Івйлуняти] «виду
жати; стати красивішим» Черніг;- р. 
[луна] «смерть», [лунуть] «nомерти, здо
хнути>>, бр. (лt)нуць, лt)нацьl «загинути, 
nомерти>>;- можливо, псл. *[lunr;>ti] «за
гинути»;- зіставляється з лит. lavб
nas «труп», liaнjtюs, liaнtis «припиня
ти», раШшtі «перестати», лтс. )aut «до
пускати, дозволяти», прус. au\aut «ПО
мерти», auJausennien «смерть», далі з 
nc.n. leviti «слабнути, зменшуватися», 
укр. [лівйтu}, ч. leviti «полегшити, 
зменшити», leveti «Ставати помірним>>, 
гот. ]ё\vjan «зраджувати»; пов'язуваJюсь 
також з укр. р. бр. луна <<відголосоІо>, 
р. [лt)нуть] «ударити» (Преобр. І 478).
Фасмер ІІ 533; Куркина 3тимология 
1983, 20-21; Веrп. І 745; 2\1Uh1.-Endz. Il 
533; Trautmann 161; Fraenkel 348, 362-
36.3.- Пор. лівИй 2 , лун;:Jl. 

[лун чак] «однорічний баран», [лун
чИна] «торішня бринза або солонина 
Шух; минулорічне сало або м'ясо МСБГ; 
торішнє (наприклад, сіно) Ж», [лун
щина, лt)нщинєl «ТС. »Ж;- похідні утво
рення від [л6ни1 «торік»; виникли в тих 
карпатських говорах, для яких був ха
рактерним перехід о в нових закритих 
складах в у.- Див. ще л6ни. 

[луня] «комора, сарай, навіс, клуня» 
Ж;- результат видазміни форми клуня 
(див.). 

лунь чол. і жін. р. (орн.) «Circus; [ка
нюк, Buteo Ж]», [лун] «те.», [улунь] 
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«болотяний лунь, Circus aerugiпosus L.; 
луговий лунь, Circus pygargus L. » 
Шарл;- р. лунь «лунь; [сова, Striges; 
голуб(?); хижий птах, Falco rнstico]нsl», 
бр. лунь «лунь», др. лунь «шуліка, Mi1-
vus», п. ст. lunak «рудий шуліка, Mil
vus milvus L.» (з ч.), ч. lunak «шуліка, 
Milvus; [малий яструб, Accipiter nisus 
L.1», ст. 1unak, lunak <@уліка», сJщ. 
1uniak, ст. lunak, lнnak «те.», схв. ліjrь 
«ЗВичайний канюк, Buteo buteo С. », 
лу1Ьа «рудий шуліка», bijela lilnja «по
льовий лунь, Circus cyaпeus L. », lljuna, 
jiina] «те.», ели. liinj «лунь; скопа, 
Pandion haliaёtus L.; [беркут, Aqui1a 
chrysaёtus L.]», uсл. лоунь. «Шуліка>>;
nсл. 1unь «хижий птах»;- загально
пр-ийнятої етимології не має; припускає
ться иихідна форма *lupnь, пов'язана 
з псл. 1upiti, укр. лупuти «обдирати», 
оскільки назви стосуються хижих пта
хів, і зіставляється з дінд. 1ора «якийсь 
хижий птах» (Uhleпbeck KZ 39, 260; 
Фасмер ІІ 534; Преобр. І 478-479; 
Briickner KZ 42, 356; Bezlaj ESSJ Il 
156); на тій же підставі зіставляJюся з 
дінд. 1Lшati «ріже, відтинає» (Потебня 
РФВ І 81-82); фонетично малоймовірне 
припущення про зв'язок лунь < *oln- з 
іє. *or-/er-, звідки гр. opv1~. псл. оrьІп, 
укр. орел (тж.); припускається й мож
ливість походження назви птахів від 
псл. 1una «світло, блиск» у зв' язку із 
світлим забарвленням пір' я або на
явністю світлих плям на пір'ї, пор. р. 
[лунь} «тьмяне світло», бел (сед) как 
лунь; підкреслюється швидкий, ясний 
погляд птаха (Горяев 193, 194; Bern. І 
745-746; Slawski V 311-312; Kofinek 
Slavia 12, 204-205); висувається також 
гіпотеза про етруське джерело слов'ян
ської назви (Ostir, Drei vors1avisch
etruskische Vogelnamen, Ljub1jana, 1930, 
50-79).- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
244; Machek ESJC 344; HolLІb-Lyer 
295; Holub-Kop. 212; Skok ІІ 331; 
Bezlaj ESSJ ІІ 156. 

луп1 (вигук на позначення хлопання 
крилами, ударяння, швидкого руху, 

кліпання очима). лупати «кліпати; [сту
кати, тупати МСБГj », лупИти «сильно 
бити; пожадливо їсти», [лупкати] «хло
пати», [луп іт] «биття» Ж, лупка «ТС. », 
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[лупкавка] «кінець батога, який при
рабляється для хлопання», пролупати
ся «Пробудитися, отямитися»;- р. [луп] 
(вигук на позначення звуку від удару; 
у функції присудка означає кліпання 
очима), [лупа] «стукіт, шум, луна, 
удар», бр. [лупl (виг.), п. lup (вигук н:а 
позначення удару, особливо сильного і 
несподіваного; вигук на позначення 

швидкого руху), ч. lup (на позначення 
звуку тупого у дару, тріску; [на позна
чення удару,. падіння, швидкого руху, 
хапання]), слц. lup (на позначення звуку 
при падінні), [lup-lup] (на позначення 
звуку при падінні, п~.и ударянні), болг. 
м. луп <<Те.», схв. луп. (на позначення 
звуку при несподіваному падінн і чи 
сильному ударі);- псл. 1uрп (звукона
слідувальний вигук). lupati, lupiti «би
ти, ударяти»:- має близькі відповідни
ки у балтійських мовах: лит. lup (вигук 
на позначення звуку важкого бігу, хло

пання крилами, жадібної їди), lup
lup-lup (на позначення звуку швидких 
кроків), lup (на позначення інтенсивної 
дії).- Slawski V 316-317; Machek ESJC 
344; Holub-Lyer 294, 295; БЕР ІІІ 514, 
519-520; Kofinek 271.- Див. ще лупа
ТИ1.- Пор. лопати\ лопотати, лупИти, 
хлюп. 

[луп2 ] «воєнна здобич», [лупа] «ТС. » 
Бі;- очевидно, запозичення з польської 
мови; п. lup (пс. », як і ч. слц. lup ((гра
бунок; здобич з грабунку», є похідним 
утворенням від lup іС «грабувати», спо
рідненого з укр. лупИти.- Slawski V 
318.- Див. ще лупИти. 

лупа1 <mінза для розглядання дріб
них деталей»;- р. бр. болг. м. лупа, 
п. ч. слц. вл. 1upa, схв. лупа, ели. Іuра;
запозичене з французької мови, можли
во, через посередництво німецької (н. 

Lupe <(те.»); фр. · loupe (<опух, наріст; 
збільшувальне скло» задовільно:і ети
мології не має; припускається зв'язок 
з лат. lupa «вовчиця», яке стало назвою 
підшкірного опуху, а на грунті фран
цузької мови за подібністю форми роз
винуло метафоричне значення «скляна 
лінза».- СІС2 501; Фаснер П 534; Ma
chek ESJC 344; Holub-Lyer 295; Ho
lub-Kop. 212; БЕР ІІІ 514; Юuge-
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Mitzka 449; Dauzat 444; Gaщillscheg 
579.- Див. ще лупур, люпИн. 

луnа2 - див. лупИти. 
лупати 1 «відбивати частини від ці

лого, колупати; віддпрати верхній шар; 
розбивати, ламати; [дуже боліти Ме, 
МСБГ; підмивати (берег) МСБГІ>>, лу
патися «ТрісКаТИСЯ, рОЗКОЛЮВаТИСЯ», 
!лупавка] «Зазубрина на косі», [лупак] 
«надбита люлька 0>>, [лупок] «те.>> 
МСБГ, [лупак] «сланець; колотий неоте
саний камінь МСБГ; обрізки дерева; 
(перен.) грубіян, неотеса тж>>, [лупанuці] 
«дрова» О, [лупаниця] «колода» Ж, [лу
пецьJ «Сланець» Ж, [лупкавкаJ «КОСа 
нерівної товщини, яка легко ламається>>, 
[лупаний] «битий, колотий>> МСБГ, 
[лупкuйl «який легко розколюється>> Ж, 
[луплйвий, лупнuй] «те.» Ж, [залуп] 
«лопата>> Мо, [перелупйmи] «перелама
ти, перебити>>, [перелупий] (<розділений 
навпіл; двоколірний», улупИти «утек
ти»;- п. lupac «розбивати», ч. loupati 
«лускати, лущити; сильно боліти>>, 1u
pati «трісr<ати>>, ет. 1upati «розбивати, 
плюндрувати>>, слц. lйpat' «боліти>>, вл. 
tupac «скубти; товкти», схв. лупати 
«тріскати; ламати, розбивати»;- nсл. 
1upati «відламувати, відбивати»; роз
глядається як новий ітератив до lupiti 
«лупити, обдирати, лущити>> (Slawski V 
320-324);- може буrи зіставлене з лит. 
lupti (<бити, хльостати>>, дінд. lumpati 
«ламає, ушкоджує>>, \opayati «ушко
джує>>, можливо, і з гр. МлУJ «смуток, 
скорбота», Лuлр6~ «смутний, скорбот
ний, жалюгідний»; далі зіставляється з 
дінд. rйруа ti «Відчуває біль у животі», 
лат. rumpo «розриваю, руйную», укр. 
[рупити] «непокоїти»; пов'язується 
також (Machek ESJC 344; Skok 11 332) 
із звуконаслідувальним псл. Іuрп, 
xlupп, хоча тут могло мати місце і вто
ринне зближення.- Фасмер ІІ 534---
535; Преобр. І 479-480; Slawski V 
320-324; Holub-Lyer 294; Holub
Kop. 211; БЕР ІІІ 515-516; Bezlaj 
ESSJ ІІ 156-157; Веrп. І 746; Mik1. 
EW 176; Trautmann 164; Pokorny 690.
Див. ще лупИти.- Пор. луп1 • 

лупати2- див. луп1 • · 

[лупей) (зоол.) «жолудева миша, 
Myoxus nitela» Ж, [лупtж] «те.» Ж;--
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очевидно, похідне утворення від лупИти 
«обчищати від шкаралупи (жолуді і 
под.)».- Див. ще лупИти. 

[лупесати] «облуплювати, знімати 
шкіру, кору», [лупесИння] «знята кора, 
шкірка, шкаралуnа»;- афективне ут
ворення на основі дієсЛова лупИти «Об
дирати»; пор. р. [лупсанить] «бити, 
стьобати», [лупсИть] «сильно бити; 
багато їсти», [лупсовать] «сильно бити>>, 
болг. [луп6сам] «бити, шльопати>>, ут
ворені на основі дієслів лупИть, болг. 
лупя «бити>>.- Фасмер Il 535; Slawski V 
317.-Див. ще лупИти.- Пор. лупцю
вати. 

[лупет] «кусень, шмат хліба>> Ва, 
[лупета] «великий шматок хліба>> Л, 
!лупеткаJ «шматок хліба» Пі;- р. [лу
пета] «кусень хліба; кругле, широке 
обличчя», [лупеткаJ «широке повне 
обличчя; повна людина>>;- очевидно, 
афективне утворення на основі дієслова 
лупати; щодо семантики пор. р. ломоть, 
пов'язане з ломИть, ломать.- Див. ще 
лупати1 . 

[лупиніс] (бот.) «ластовень лікар~ 
ський, Vincetoxicum officinale Moench.; 
ломиніс прямий, Clematis recta L. »Ж;
складне слово, утворене з лупИти і ніс; 
виникло, очевидно, як результат ек

спресивної заміни першого компонента 
назви ломИніс «те.>> семантично близь
ким словом.- Див. ще лупати1 , ніс.
Пор. ломИнісІ. 2 • 

[ лупирка 1 ( іхт.) «гу стер а, В І ісса 
bjoerkпa L. >> Шарл-Тат, [лупірка] «не
велика густер а, тараня, Abramis blicca >> 
Ж;- р. [лупИрка] «rустера», [л6пьtрь, 
л6парьJ, схв. лопар, [лопарица, лапара] 
«ТС. »;- не зовсім ясне; зіставляється з 
карел. loppuri, фін. loopperi «те.>>, хоча 
це можуть бути запозичення з росій
ської мови; назви вважаються також 
власне слов'янськими утвореннями від 
звуконаслідувального кореня лап- (Le
der 88); фонетична близькість до тур. 
Шfer (lufer) є, очевидно, випадковою.
Фасмер 11 518; Kalima 155. 

лупИти «обчищати, обдирати; виси
джувати (пташенят); брати непомірно 
високу плату; грабувати; вишкіряти 
(зуби); вирячувати (очі)», лупИтися «ЛУ· 
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щитися; виходити з яйця; народжувати
ся; [спадати (про кору)]», [лупИтиса 
(-си)J «червоніти від сорому>> МСБГ, 
[лупІ «грабіжник; здохла тварина, з 
якої зняли шкіру Бі>>, лупа «(У волоссі 
на голові); [лушпина Ж; луска]», [лу
пак] «Крупні ВИСіВКИ>>, [лупанuщеJ «СТа
ра, обдерта, запущена хата>> О, !лупа
ня] «тс. >> О, [лупежникІ «розбійник>> Ж, 
[лупеха] «відрубок дерева для виготов
лення люльки; у гребінників- пориста 
маса під периферією рога>>, [лупИна] 
«луска, шкірка, лушпайка; кора берези 
О; вилущені стручки гороху 0», [лу
пИр] «шкуродер>>, [лупіж] «шматки де
рева, з яких зідрана кора Г, ВеЗн; 
здирництво Ж>>, [лупій] «шкуродер; ли
хвар; машина для обдирання листя з 
качанів кукурудзи МСБГ», [лупіtвка] 
«Житло шкуродера; бойня>> Ж, [лупійка] 
«дружина шкуродера; шкуродерка» Ж, 
[лупійство] «здирництво>> Ж. [лупішки] 
«лушпиння картоплі>> О, лупка «биття; 
[облізла або поїдєна міллю бараняча 
шапка]>>, [луплінка] «здирання кори із 
зрубаних дерев>> МСБГ, [луплінник] 
«той, хто обчищає качани кукурудзи» 
МСБГ, [лупління] «Обдирання (шкірки, 
шкаралупи, кори)>>, [луп' Як] «облуплена 
твар ин а» Ж. [луп' Яр] «шкуродер>> Ж, 
лупатий «вирячкуватий>>, [лупінdстий] 
«стручкуватий; з шкаралупою; (у спо
лученні [л-та капуста]) з великим лис
тям>> Ж. [лупінатий, лупнИстийJ «те.» 
Ж, [луплений] «очищений від лушпа
йок» О, вИлупити «ВИJІущити; вивес
ти, народити; витріщити (очі); [визу
брити]>>, вйлупитися, вИлупок (знев.) 
«дитина; людина; [настирливий, заро
зумілий хлопчак Ж]», вилупча «те.>>, [до
лупатися] «докопатися>>, [злупокJ «за
лишок після облупЛювання Ж; відру
бок дерева для виготовлення люльки; 

у гребінників - пориста маса під оери
ферією рога», [залупа] Ж. Г, !залупча
стийJ «з халявою, що вивертається» 
(про чобіт) Ж. [залупчИстий] «те.» Г, 
Ж, [залуп'ястий] «криворотий» Ж. на
лупИти «начистити; (вульг.) народити>>, 
налупИтися «наклюнутися», !нелупка] 
«картоnля, зварена нечищеною>> Ж;
р. лупИть «Знімати шкірку, шкіру, ко
ру, шкаралупу; лускати, лущити; брати 
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дорого; грабувати», бр. лупіць «те.», 
др. лупити «грабувати, лупити», п. 
lupic «здирати (шкірку, шкіру, кору, 
оболонку); грабувати>>, ч. loupit <<грабу
вати; [лускати, лущити]>>, слц. lupit' 
«грабувати; знімати оболонку>>, вл. lup
пyc «лущити, знімати оболонку», нл. 
lupis, болг. [лупяJ «знімати верхній 
шар; здирати; висиджувати>>, лЮпя «Ви
сиджувати; [лущити, здирати кору]», 
м. лупам. «здирати кору; лускати, лу

щити; чистити; висиджувати», схв. лу
пити «знімати шкірку, лущити», слн. 
lйpiti, lupiti «знімати шкірку, шкара
лупу; лускати, лущити»;- псл. \upiti 
«знімати шкірку, лускати, лущити; (пе
рен.) грабувати>>;- споріднене з лит. 
!aupyti «руйнувати; обдирати; грабу
вати>>, laupti «чистити>>, лтс. laupit 
«лущити; грабувати», лит. 1upti «зніма
ти оболонку; грабувати; орати», лтс. 

lupt «лупити; лущити>>, далі з двн. 
loub «листя>>, louft «кора, лико>>; і є. 
*leup-/1oup- «лупити» від кореня *lеu
(<Відокремлювати», звідки також псл. 
ІuЬь, укр. луб; здебільшого псл. lupiti 
«ЧИСТИТИ>> і \upiti (\upati) «бИТИ» ВВа
ЖаЮТЬСЯ етимологічно тотожними.-
Фасмер ІІ 534-535; Горяев 194; Slawski 
V 327-332; Briickner 315; Holub-Lyer 
294, 295; Hol11b-Kop. 211, 212; БЕР ІІІ 
519-520; Skok ІІ 331-332; Bezlaj ESSJ 
ІІ 156-157; Bern. І 746-747; Mikl. 
EW 176; Trautmann 164; Иллич-Свить1ч 
Опьп 1976, 33-34.- Пор. лузга, лупа
ти!, луска1 , луспа, рулити. 

[лупка] «стара зношена шапка 
МСБГ; потерта зношена шапка у формі 
панчохи, у якої відгартаються поля 
Ж>>, [лубка] «стара зношена шапка>> 
МСБГ;- очевидно, похідне утворення 
від лупИти; можливо, спочатку назва 
мотивувалася. формою головного убору 
(пор. [залупйти] «загнути вгору» Ж), 
пізніше стала асоціюватися з лупИти 
«облуплювати>> і набула значення «ста
ра, зношена» (пор. лупаня «стара, об
дерта хата»).- Див. ще лупИти. 

[лупкИ] «палітуркИ>> О, [п6лупка] 
«обкладинка зошита» Нед;- результат 
видазміни форми [лубкИ) «те.>> (мн. від 
[лубок] «картон, твердий папір; па
літурка»}, зближеної з лупИти, [лу-

луска 

пИна] «шкірка, лушпайка».- Див. ще 
луб.- Пор. лупИти. 

лупкИй - див: луб. 
[лупко] (орн.) «одуд, Upupa epops 

L. » ВеНЗн, ВеУг, [лубок] «ТС. >> ВеЛ;
п. [lupek, tubek] «те.», Пupk] «сойка, 
Garru1us glandarius L. (птах, здатний 
наслідувати голос інших птахів); якийсь 
лісовий птах>>, lupac «видавати звук 
lup-lup-lup» (про одуда), полаб. la!
pak «одуд», схв. lupac, [1upavac, lupovac, 
lumpac] «тс. >>;- псл. *lupьkь від вигу
ку *Іuрь-1uрь (укр. [луб-луб} ВеЛ), 
що імітував крик відповідного птаха; 
пор. також лит. 1uputis «одуд>>, похідне 
від вигуку lup, а також подібні звуко
наслідувальні утворення в інших індо
європейських мовах: лат. upupa «одуд>>, 
фр. huppe, н. [hupup, wupp-wupp,huppe, 
\VUdlup], прус. hupphupp «те.».- Slaw
ski V 317, 324, 326; Strutyiiski 42, 100. 

[лупур] (прізвисько вовка) Ж;- ви
дозмінене запозичення з молдавської 
мови; молд. лупул (як і рум. lupul) 
«ВОВК» (з означеним артиклем -ул) по
ходить від лат. lupus, спорідненого з 
гр. Лбхо~,;, дінд. vfkal), псл. *vьlkь 
«те.>>, укр. вовк; у процесі засвоєння ук
раїнською мовою запозичене слово зазна
JlО впливу з боку дієслова лупИти «зди
рати шкуру» і його похідного [луп' Яр] 
«живодер)>.- Sche1udko 137; СДЕЛМ 
241-242; Walde-Hofm. І 836-837.
Див. ще вовк.- Пор. луnа\ люпИн. 

лупцювати (розм.) «сильно бити»;
р. лупцевать «те.; [знімати шкуру з 
тварини; їсти з великим апетитом]», 
[лупсоватьJ «сильно бити», [лупсuть] 
«те.», [лупцевнЯJ «бійка», [л упц 6вка, 
лупс6вка] <<тс. », бр. лупцаваць «сильно 
бити»;- афективне утворення на основі 
дієслова лупИти «бити>> з додатковим 
відтінком значення інтенсивної дiї.
Slawski V 317.- Див. ще лупИти.~ 
Пор. лупесати. 

[лус] «відлуння, луна» Ж, [лусна] 
«поширення звуку, луна>> Ж;- неясне. 

луска1 «тверде покриття шкіри риби: 
лузга; [лупа МСБГ; дуже дрібна риба 
Бі]», [лускаl «рябина·на воді від швидкої 
течії» Ч, [лускавик] (іхт.) «авдюшка, 
Nemachilus barbatu1us L. » Л, [луска-

. нець] «спілий горіх, що сам вилущуєть· 
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ся з шкаралупи», [луск6виця] «засмі
чена, брудна вовна» Доп. УжДУ 4, 
лускаті (підклас плазунів), [лускач1 
«щипці для роздавлювання горіхів», 
лусочка, Lлущ] «луска» Ж. [лущ6.к] (те 
саме, що л!}сканець) Ж, [лущик] «тс. », 
лущИльник, [лущина] «лушпина; віспи
на», [лущйця] (зменш. до луска), луска
тий, [луск6ватийl «вкритий лускою 
МСБГ; засмічений, брудний (про вовну) 
Доп. УжДУ)), !лусковий] «зітн:аний узо
ром у вигляді луски», лущений, лу
щИльний, лускати «лузати, J1ущити », 
лускатися, лущити, [безлуский] «який 
не має луски»;- р. бр. луска, р.-u.сл. 
луска, п_ вл. luska «луска», ч. luska 
«стручок; [лушпина]», схв. JЬ/)ска <<Лу
сочка, луска, лушпина, оболонка, шка
ралупа; lяйu.е]», слп. liiska «луска, обо
лонка»;- псл, luska <<луска, оболонка», 
luskati, lu.seiti;- споріднене з лтс. lau
ska «уламок, тріска; шкаралупа, щось 
зламане», !auskas «лупа», лит. luska 
«лахміття», lusna «луска, шкірка, лу
шпина>>; балтосл. *lauska «Відокрем
лення, відривання; те, що відокремлює
ться» < іє. *leu- «ВідокремJrювати» з 
детермінантом -sk-; з іншими детермінан
тами цей корінь виступає в укр. лупйти, 
лузга, луспа, л!}ста; висловлювалось 
припущення про походження слов'ян
сько!'о кореня lusk- з *lup-sk- (Machek 
ESJC 344-345).- Фасмер ІІ 535; 
Куркина Зтимология 1972, 71-72; 
Преобр. І 475-476; Горяев 193, 194; 
Stawski V 348-353; Briickner 315; 
Holub-1~yer 296; Holub-Kop. 211; 
Schuster-Sewc 789; БЕР ІІІ 522, 
581; Младенов 280-281; Skok ІІ 
34.0; Bezlaj ESSJ 11 157; Bern. І 747; 
Mtkl. EW 176; Trautmann 152; Buga RR 
І 460; Fraenkel 393; Pokorny 681-682.
Пор. лузга, лупИти, лусші, луста. 

[луска2 ] (бот.) (у сполученні [л. во
дяна] «ряска, Lemna L. >>) Mak;- оче
видно, рез у ль тат перенесення назви л ус· 

ка «лушпина», зумовленого зовнішнім 
виглядом рослини, дрібні листоподібні 
стебельця якої утворюють ніби луску 
на водяній поверхні; можливо також, 
що слово виникло як калька наукової 
назви рослини Lemna, яка пов'язується 
з гр. ЛЄІJ-J:Jд. «оболонка, луска>>. 

ЗtО 

лускоріх 

лускати\ лускатися- див. луска1• 

лускати2 , лускіт, лускотіти, лусну-
ти, лущати- див. лусь. · 

лусюітка (бот.) <<вид грибів, Pholiota 
squarrosa МйІІ. (QнеІ.)», лускач «гриб 
Strobilomyces strobilaceнs Berk. (Scop.) »; 
- схв. luskavka «Pho!iota squarrosa 
Miill. >>, JЬускава грмача «ТС. >>;- на-
зви пов' яз ан і з луска, з огляду на те, 
що . шапинка і ніжка цих грибів ук
рип лусочками: пор. р. чешуйчатка 

«лускатка >>, чешуйчатник <<лускач >>.
Див. ще луска1• 

лускИр - див. ласкйр. 
лусківнИця (ент.) «Lepisma L.>), [лус

ковйця] «тс. >>Ж;- похідне утворення від 
лускд1 • що виникло як калька лати
нізованої наукової назви, в основі якої 
лежить гр. ~.елr<;; «луска, шкаралупа>>; 
н?зва зумовлена особливостями будови 
пла комахи; пор. семантично подібне 

р. чешуйница «тс. >>.-Див. ще лусксJ.l. 

[лусковець] (бот.) «петрів хрест лу
скатий, Lathraea squamaria L. >> Ж, 
[лусківник] Mak, [лусковник) (у сполучен
ні [л. простий]) «ТС. )) Mak;- п. lLІskiew
nik, схв. [JЬускара], слн. [luskavl{a], 
lusnec, [ius, ІнsсІ «тс. >>;-nохідні від 
луска <<лушпина», утворені як кальки 
латинської науrювої видової назви 
squamaria <<луската», пов'язаної з squa
ma «луска»; назва пояснюється тим, 

що довге галузисте кореневище рослини: 

вкрите м'ясистими лусІ<ами; формё [лус
ківник] розглядається як запозичення з 
польської мови (Sla\vski \/ 356); пор. 
семаuтично подібні назви цієї рослини, 
що теж з'явилися внаслідок калькуван
ня: р. чеtЩ}йник, нім. Schнppenwшz 
(Schuppe «луска>> і Wurz «корінь, 
рослина»).- Вісюліна-Клоков 283; 
Анненков 286; Machek Jm. rostl. 217; 
СимоновиЛ 263.- Див. ще луск<і1.
Пор. лусківнйця, JІущ2 • 

[лускоріх] (орн.) «горіхівка, Nuci
fraga caryocatactes L. », [лускогорtх Ж. 
лускооріх Ж. русколіх ВеНЗн] «тс. >;;
складне утворення з лускати і горіх; 
назва пояснюється тим, що восени і 
взимку ці птахи живляться переважно 
горіхами.- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
207-208; Воїнств.- Кіст. 234; Страут-



лу сом 

ман 94-96.- Див. ще горіх, луска1.
Пор. горіхівка. 

[лусом] <<разом, оптом»;- неясне. 

[лусші] «луска (риби, змії); шкара
лупа; шкірка, лушпиння» КДА ІІ 
[луспа] «риб'яча луска» ВеУг ІІ, [лус: 
пИна] «лушпина, шкірка, луска; шка
ралупа» КДА Il, [лушпа] «Тс. », луш
пайка, [лушпакJ «лушпайка», луита
нИна, !лушпелйна] «лушпина», лушпИ
на, луитИння, [лушупіtйка) «лушпайка» 
Л, [лтиупайка] «тс.» Л;- р. [лушпИна] 
«лушпина», бр. луuтайка, лушпіна, 
др. луспа <<Луска, лушпина>>, п. ст. luspi
na «лушпина>>, болг. лЮспа «луска; 
лушпииа, шкірка; залишок мила; (пе
рен.) яйце>>, [луспа] «луска; шкірка на 
зерні пшениці; яйце», [люtuпунІ «зеле
на лушпина горіха>>, м. !луспа] «кора, 
луска: шкаралупа», [луспuна] «лушпи
на, шкаралупа>>, луuта «лушпина, шка

радупа; луска». схв. JЬі)спа «луска; тон
кий шар», [лушпюьа (JЬушпина)J «Jrуш
пина», стсл. 1\ОУСІІt' «вусик, остюк коло

са рослини; луска>>;- псл. luspa < *lou
sp-a, похідне від кореня іє. *leu- «відо
кремлювати, відділяти, відривати>>, до 
якого зводяться й псл. lupiti «лупити», 
luska «луска»;- зіставлялося з лит 
luspatas, lupatas «ганчірr,а» (Buga RR і 
460); розглядається також як результат 
контамінації luska і lupina (Zubatv St. 
а сІ. І 2, 108; Otr~bski ZW 298).-"Фас
мер [І 535-536; Преобр. І 475; Sla\v
skt V 361-363; Bruckner 315· БЕР ІІІ 
523-524, 531-532; Младе'нов 280· 
Skok ІІ 340; Куркина 3тимология 1972: 
71-73; Bern. І 747-748; Mikl. EW 
176.- Пор. лузга, лупИти, луска!, 
луста. 

lJtYcтa] «шматок; скибка· великий 
шматОЕ хліба Л», [лустка]' «скибка· 
тонкий шар Ж>>, !лусткий] «який скла~ 
даєтьс~ з шарів» Ж, !відлустувати
ся] «Вlдкошоватися, відокремтоватися 
шараМИ)>, [палустень] <(шматок>>;- р. 
[лу~тJ «шматок хліба», !луста] «шматок 
(хшба, сала)>>, [лустаJ «луска; шr,ірка 
(на. плодах)», [л устка] «скибка хліба, 
шюрка», бр. луста «великий nлоский 

шматоК>>. п. [lusta] «шматок, скибка>> 
(з бр.), болг. [лустуна) «стручок; шкірка 

лусь 

на плодах», схв. ст. lusta «луска>>;
псл. [iusta] «луска, шкірка, лушпина; 
сю1бка; шматок» з давнішого *1ousta 
похідного від кореня іє. *leu- «відділя~ 
ти, відривати, відрізати>>, звідки також 
псл. lupiti «лупити>>, luska «луска>>, 
luspa «лушпина>> з іншими детермінан
тами;- споріднене з лит. 1ustas «шма
ток, скибка; пучок, пасмо», lusta «шма
ток, скибка>>, lu~stas <<Лушпина, шкір
ка, ~кар~лупа»; Існує також думка про 

спорщнеНІсть з лит. 1aнzti «ламати>> 
lu~!i. «ламатись>>, дінд. lо~!<'Ф «уламоК»: 
ГUJatІ «ламає>>, гр. tіЛuхтолЄбУJ «нероз
ривний зв'язоК>> (Zнbaty St. а сі. І 2, 
103; Schнlze KZ 28, 280; Persson Beitr. 
201); непереконливе припущення про за
позичення лит. lustas із слов' янських 
мов (Petersson AfSlPh 34, 382; IF 24, 
250), як і думка про балтійське похо
дження слов'янських форм (Москаленко 
УІЛ 31; Саболевский Bull. Ас. Sc. de 
S_tPboшg 1911, 1051 і наст.); сумнівні 
юставлення з дісл. ljбsta «бити, ламати», 
lost «удар», норв. !osta «обдирати» 
(Bern. І 748; Petersson тж.).- Фас
мер ІІ 5Зб; Slawski V 363-364; Briickne11 
315; БЕР ІІІ 525; Mikl. EW 176; Traut
mann 152; Buga RR І 460.- Пор. лупИ
ти, луска!, луспа. 

лусь (вигук для передачі тріску, 
хлопання, удару), [лус] «трісь» О, лt}
с~шп_и «розриватися, лопатися, видаючи 

рІзКІ звуки;. репатися, вкриватися трі
щипа_ми; болпи; утворювати різкі звуки, 
схожІ на розриви або тріск; ударяти; 
хлопат~», лусrштися •. лускотіти, л!}сну
ти «ТрІснути; потерПІти невдачу; (фам.) 
сильно вдарити>>, луснутися (розм.) 
«сильно вдаритися>>, лусонути «вдари
ти>>, [лусчатиJ «Тр і щати>>, лущати «тс. », 
луск «тріск», [лускавка] «коса неодна
ІЮвої товщини, яка через це легко ла
мається; кінець батога, прироблений для 

хлопа~ня >>, лускіт . <<Трісю>, !лусканєJ 
«гурют, стук>> МСБГ, [лускітrні, лус
котнЯ] «ТС. >> МСБГ, [п6Ауск] «стукіт, 
удари>> Нед, [улущитиJ «ударити»;
Р· !лусь, луск] (виг.), [лускатьJ «тріща
ти; ударяти, бити; базікати; гавкати>>, 
бр. лусь (виг), лускаць «тріщати; трі
скати; [хрустІти; лопатися з тріском]», 
п. [lusk] (виг.), lluskac] «потріскувати 
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(про стіни, пальці); багато пити (алко
голю); (ст.) тріщати, хрустіти», ч. [lusk] 
(виг.), luskati «хлопати; тріскати», lous
kati «спричиняти тріск, тріщати», ст. 
Juskati, Juskati «тріскати, тріщати», слц. 
lusk (виг.), luskat' «ударяти пальцями; 
тріскати>), вл. lusk (виг.), luskat' «трі
скати. тріщати, лопатися з тріском; 
глухо дзвеніти, звучати», болг. [луснеш] 
«т_ріснеш, лопнеш», лІЬска.м «бити, уда
ряти; [бренькати; колихати; багато пи
ти]», схв. ст. Jji.iskati «битв 110 м'ячу; 
[балакати, базінати] )>, слн. Juskati «уда
ряти, бити; тріскати, хлопати; lпити]», 
цсл. лІ;снжти «луснути»;- псл. lusь, 
luskь (вигуки), Jнskati «спричиняти шум, 
тріск, гуркіт. стук; тріскати, тріщати; 
ударяти з шумом, стукати, хлопати», 

паралельне до loskati, *lesceti;- спорід
нене з лтс. lausl~ёt «стукати», lausL,inat 
«тріскати, тріщати, лоnатися з тріском, 
гуркотіти, стуrютіти», Iauks~et, laйkset 
«тріскати, тріщати», лит. luskoti «біг
ти»; нерідко розглядається як тотожне 
з луска!, лускати1 «чистити, лузати, лу
щити», nри цьому nервісним значенням 
вважається . «тріскатися, розриватися» 
(Преобр. І 475-476; Bern. І 747; Ho
lub-Kop. 211); вважається також влас
не слов'янським утворенням, яке не 
має відповідників в індоєвропейських 
мовах і е формою інтенсива на -sk- від 
lupati ( < *lup-skati) звуконаслідуваль
ного походження (Machek ESJC 344-
345).- Slawski V 353-355; Bri.ickner 
~15; Holub-Lyer 294, 296; Schuster
Sewc 790; БЕР ІІІ 523, 581, 585-586; 
Младенов 283; Skok 11 340; Bezlaj ESSJ 
ІІ 157; Mikl. EW 176; Trautmann 152.
Пор. л6скати, лЯсь. 

[лут1 І «лико з липи; лико з лози Л; 
молода липа Л; прут, хлист Ж», (лу
тuвки] «рівний, не сучкуватий ліс» Ник, 
[лутuна! «лико; батіг~ різка; лико на 
решето О», [лутицяІ «довга неколена 
жердина в огорожі; верхня частина ярма 
О; заболонь Ник; серцевина дерева 
Ник», [лутuціІ «рівний, не сучкуватий 
ліс» Ник, _ [луток] «молоде липове 
дерево; лико молодої липи; липовий 
поясок Л», [луттЯІ (зб.) «гілки лози, 
липова кора на постали, лико», [лутЄ·І 
стс.» Ж. ! литtІчоватий] «рівний, не суч-
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куватий» (ліс) Ник, [лут6вuй] «лико
вий»;- р. [лут] «лико, кора липи; обі
драна липа, липова палка без кори», 
[лутьl «те.», [лутаІ «липа», бр. [лут} 
«молода липа або гілка липи, з якої 
знімають кору з ликом; кора, лико з 
липи», [луцце] «молоді гілки липи; 
ЛИКО З МОЛОДИХ ЛИП», др. лутОВЯН'Ь 

«ликовий», п. lє;t «стебла, бадилля кар

топлі>), [tqt] «кий, палка», ta,tka «гілка 
верби», [lu1.] «кора молодої липи, з 
нкої плетуть взуття)» (з р. чи бр.). ч. 
[lu1.] «лико»;- псл. l*lQt-ь] «лико; мо
лода липа, з якої знімають кору», мож
ливо, також [*l9ta] «тс.»;-споріднене 
з двн. linta «липа», ді ед. данг л. 1ind, 
нвн. Linde «те.», ІІіпd] <>лико», лит. 
lenta «дошка» (первісно «дошка з липи»), 
дат. Ieniнs «гнучкий, міцний, упертий; 
липкий; повільний, лінивий», дат. Jind 
«гнучкий, м'який, лагідний», двн. 
lind(i) «м'який, ніжний, лагідний», дінд. 
lata «ліана»; іє. *lento- «гнучкий».
Фасмер ІІ 536; Преобр. І 480; Slawski V 
116-117; Bri.ickпer 309-310; Machek 
ESJC 345; Holub-Lyer 294; Holub
Kop. 211; Bezlaj ESSJ 11 157; Веrп. І 
740-741; Stang 34-35; Moszynski 
PZJP ЗО; Fraenkel 357-358; Mikkola 
ВВ 21, 219; Kluge-Mitzka 442; Walde
Hofm. І 784-785; Pokorny 677. 

[лут2 ] «лот, давня одиниця ваги, 
І/32 частина фунта» Ж, Ме;- бр. [лутІ 
«Те.»;- запозичення з польської мови; 
п. заст. lut, ст. lot, 16t, як і укр. р. бр. 
болг. діал. лот, ч. lot, слц. нл. lбt, 
вл. lut, схв. ст. 1ot, ели. заст. Ібt «те.», 
походить від еви. Jot «свинець; сплав 
для паяння; міра ваги, відлита з свин
цю».- Винник 140-141; Шелудько 38; 
Slawski V 37 І -372; Schuster-Sewc 869-· 
870; Mikl. EV/ 176-177; Кluge-Mitzka 
446-447.- Див. ще лот2 • 

лутава -див. лотава. 

[лутавий] «мовчазний, похмурий 
МСБГ; упертий; дурний Ж», [лутува
тий] «зухвалий, дурнуватий» МСБГ, 
[лутавитисяІ «ПрОТ1fВИтися, упиратися» 
МСБГ;- неясне; можливо, варіативні 
утворення, пов'язані з основою псл. 
ludь «нерозумний» (пор. [залудуватий) 
«дурний, нерозсудливий, божевільний», 



.лутИга 

р. [луд] «дурень», болг. м. луд «дур
ний», схв. луд «Те.»).- Пор. лущР. 

лутИга (бот.) <<Трава родини лободо
вих, Atrip І ех L. », [луцигаІ «лутига са
дова, А. hortensis L. » Mak;- неясне; 
можливо, пов'язане з бр. [лодьtга] «стеб
ло трубчатої' росЛини», п. lodyga «стеб
ло» або з п. llocyga] «латук дикий, Lac
tuca scariola L. », [locyha, locyka], ч. 
locika «те.»; могло зазнати зближення 
з [лут] «лико з липи>> (щодо паралелізму 
лут-Ілод- пор. р. [лодь'tгаІ «лутка, під
віконня»).- Пор. л6чиця. 

[лутИця] (бот.) «сосна, Pinus silve
s1.ris L. » ВеНЗн, Mak;- неясне; можли
во, пов' язане з лут «лика>>. 

лутка1 «бокова частина коробки ВЇІ{
на; підвіконня; одвірок», [лутецьІ 
«планка, якою прикриваються краї об
шивки човна з пересувним водяним мли

ном або сукновальнею», [підлутникІ 
«Нижня частина віконної лутки» Ва;
р. [лутка] «одвірок; бокова частина 
коробки вікна», [лутецІ «закруглена 
планка, брусок обшивки на борту чов
на», бр. [лутка] «бокова частина короб
ки вікна або дверей», п. ll<ttka] «гори
зонтальна балка в будівлі; стовп у сті
ні», ч. loutka (у вікні, млині);- псл. 
19t-ьka, ІQtьсь, похідні утворення від 
*l9t-ь (*lQta) «липа; лико з липи», зу
мовлені широким використанням липи у 
будівниuтві.- Преобр. І 480; Slawski V 
89.- Див. ще лут1 • 

[лутка2 ] (епт.) «бабка, Agrion Yirgo » 
Ж;- п. lq.tka «бабка, Agrion», [palq.tka] 
«Те.», схв. лутка «лялечка комахи»;
очевидно, тотожне з п. lqtka «лялька, 
маріонетка», ч. loutka, схв. лутка, ели. 
lutka «те.», що зводяться до псл. ІQtьka 
«лялька>>, похідного від *IQtь «ЛИКО», 
оскільки ляльки могли виготовлятися 
в лика (пор. також n. paluba «лялька», 
пов'язане з укр. луб, псл. ІuЬ-ь «лико»); 
підставою для перенесення назви могла 
бути гнучІ·:ість, рухливість і барвистість 
комахи, пор. щодо семантики нім. 
Schlankjungfer «бабка», буІш. «струнка 
дівчина».- Фасмер 11 536; Sla\vski V 
88; Bruckner 309-310; Machek ESJC 
342; Bezlaj ESSJ ІІ 157; Bern. І 741; 
Mikl. EW 174.- Див. ще лут1• 

.лу ха 

лутовка (бот.) «сорт вишні народної 
селекції», лотівка, [лутівка ВеНЗн] 
«те.»;- р. Лот6вка «те.», п. lut6wka 
«сорт вишні з крупними плодами», ели. 
16toYka «те.»;- похідне утворення від 
[лут6вий] «вагою в 1 лот», деривата від 
[ лутІ «лот, давня одиниця ваги»; мож
ливо, калька нім. Lotkirsche (сорт виш
ні), складного утворення з іменників Lot 
«лот» і Kirsche «вишня» (тобто «вишня, 
що важить один лот>>).- Slawski V 
374.- Див. ще лут2• 

луток (ори.) «крохаль малий, Mergus 
albellus L. », [лутка] «крохаль середній, 
Mergus serrator L. »Ж;- р. л(Jт6к «кро
халь малий», [луд6кІ «вид качки», [лу
таш] «те.», [лутка] «самиця лутка», 
[лутuха, лутовка, лутухаІ «те.»;- не
ясне; зв'язок з [л(JткаІ (ент.) «бабка», 
псл. lQt-ьka «лялька» ( Фасмер Il 356) 
малоймовірний. 

луфар (іхт.) «Poшatomus Lacepede; 
[Тenшodon saltator Ж. БерлІ»;- р. лу
фарь>> Poшatoшus; [дрібна риба, схожа 
на оселедець, Lichia amia]»;- запози
чення з новогрецької мови; нгр. Лтнріірt, 
')Юtнріірt «те.» походить, очевидно, від 
тур. Шfer (lufer) «Тунеuь», яке виво
диться від нгр. Лt:rtiipt «Те.» - Фасмер ІІ 
536; ГС3 ІІІ 117. 

луфко- див. олуфко. 

Ілуфог6вка] «сорт кукурудзи» Доп. 
У жДу ІІ, [лдвфдгдв] «те.» тж, [л(Jфо.rов] 
«сорт кукурудзи, зерно якої нагадує 
кінський зуб» Лизанеu;- запозичен
ня з угорської мови; yr. 16fogu (kukorica) 
«зубоподібна (кукурудза)>>, llйfog] «кін
ський зуб» утворені з іменників 16 
«кінь» і fog «зуб», спорідненого з мане. 
P~YJ, хант. pol)k, мар. ріі «те.»; пор. інші 
назви сортів кукурудзи в тій самій мі
сuевості [кінська, кінський зуб] Доп. 
УжДУ ІІ.- Лизанеu 609.- Див. ще 
ло ваш. 

[луха] «лузга» ЛЧерк;- р. [лухта] 
«каша; крупа», [лухтаІ «нісенітниця», 
бр. [лухтаІ «лузга, полова»;- неясне; 
можливо, пов' язцне з р. шелуха «лузга», 
що розглядаєтьс5J як утворення з дав

нім експресивним префіксом ше- від 
* лухd, ототожнюваного з луска; може 
бути також результатом контамінаuії 
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форм лузга і mpyxa.- Фасмер IV 425-
426. 

[луцак] «ТОВСТОЛИЦИЙ», [луцан) 
«те.»;- не зовсім ясні утворення; мож
ливо, давніші * лицак, * лuцан, похідні 
від лице; могли бути також результатом 
жартівливого переосмислення назви [лу
цак] «священик, який здобув освіту у 
Лупьку».- Пор. лице. 

{JtyцйгalJ «горілка» О, [луць] «п'я
нюга·» 0;- очевидно, видозмінене за
позичення з чеської мови; ч. [locuga] 
«бурда, пійла», [lociga] «Тс. >>, як і слц. 
locovina «бурда, патока», слн. luckati 
«пити, ссати», не мають певної етимоло
гії; можливо, звуконаслідувальні утво
рення, паралельні слц. Iйchat' «жадібно 
пити», luchac «п'яющя», ч. [!uchat) 
«ПУПИ», [lochtat, lunkati, naluпgat se, 
lungпut' si] «тс. »; слн. luckati зіставля
лось також з нім. [luzeln] «пити».
Масhеk ESJC 339, 344; Bezlaj ESSJ П 
154. 

луцйга2- див. лутИга. 
луцИпер, луцИпір- див. люцифер. 
[луч1 ] щ;юмінь » Ж, [луч а] «промінь 

сонця» Л, [лучевець] «променистий ка
мінь» ·ж, лучИна «тріска (у т. ч. як 
джерело світла); [ смолиста сосна Ник]», 
лучИнник «підставка для лучини», [луч· 
нИк] «лучина Л; труба для виведення 
диму при освітленні хати лучиною», 
[лучнИця] «смолисте дерево; смолоскип», 
[лучИстuй] «сяючий, променистий» Ж, 
[лучИніть] «оббивати дранкою стіни ха
тю Л;- р. луч, лучйна, бр. [луч, лучьt
на], др. лучина, п. [luczyna] (з р.), lu
czywo «скіпка, лучина», ч. louc «соснова 
тріска», llucivo] «лучина», слц. !бе 
«промінь, лучина», Ilucina] «лучина», 
luCivo, вл. lucwo, нл. lucywo «тс. », 
болг. [луч] (заст.) «промінь», [луча] 
(заст.) «nромінь, світло», Л'ЬЧ «Про
мінь», м. лач «світло, промінь», схв. 
[луч] (заст.) «лучина; смолоскиП», [луч] 
«смолиста трkка; світло; сосна», слн. 
llic «світло; тріска; лучина», стсл. л~учl\ 
«промінь», цсл. л~чь.. «світло; блиск»;
псл. lucь, luca, «світло», lucina «лучи
на», lucivo «тс. »;-зіставляється з дінд. 
rociJ:t «світло, блиск», rбcate «світить, 
блищить», гот. Huhap «світло», двн. 
lioht, нвн. Licht, дангл. lieg, дісл. leygr 
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«тс. », англ. light «світло, світлий», лат. 
lux «світло, блиск», лит. laukas «тва
рина з білою плямою на лобі», вірм. 
lois, кімр. Jlug «блиск», npyc. luckis 
«поліно», гр. Лeux6t; «світлий, блиску
чий», тах. А luk- «світити», хет. luk(k)
«TC. », псл. luna, укр. луна; іє. *Jeuk-/ 
louk- <<світити, сяяти; яскравий».
Фасмер ІІ 537; Преобр. І 480-482; 
К3СР5! 249; Sta,vski V 286-289; Bruck
пer 314, 679-680; Machek ESJC 340-
341; Holub-!--yer 293; Holub-Kop. 
210; Schuster-Sewc 785; БЕР ІІІ 528-
529, 564-565; Skok ІІ 323-324; Bezlaj 
ESSJ ІІ 154; Bern. І 742; Trautшann 152; 
Fraenke] 344-345; Юuge-Mitzka 439; 
Feist 334-335; Walde-Hofш. І 823; 
Pokorпy 687-689.- Пор. ілюстрацІя, 
лИсий, ліхтар, лоск, луті2 , лЮстра. 

[луч2 ] (вигук для відгону телят Дз; 
вигук для відгону овець Мо), [луча] 
(вигук для відгону телят) Ме, [алуч 
Дз, а-луча Ме, луч-луч, луч-лучки Па] 
«тс. »;- не зовсім ясне; можливо, по
в'язане з лучИти\ пор. відлучИти (те
ля).- Пор. лйшкиl, лЮшкИ. 

[луча] (у виразі [куди луча] «куди
небудь»);- похідне утворення (за по
ходженням дієприкметник, псл. lucєt) від 
лучити «цілитися; попасти»; пор. семан
тично ПОдібне куди попало «ТС. ».
Slawski V 284.- Див. ще лучйти2 • 

[лучба] «хімія" Ж, [лучебник] «хі
мію Ж, lлytteбrtuй] «хімічний» Ж;
схв. ludzba «хімія»;- запозичення з 
чеської мови; ч. заст. lucba <<ТС. » як 
науковий термін було створене ученим
натуралістом Я. Преслом (1791- 1849} 
на основі дієслова louciti «сполучати», 
(хімію він розумів як науку про з'єд 
нання і роз'єднання елементів).- Ho
lub-Lyer 294; Holub-Kop. 210; Skok ІІ 
326.- Див. ще лучйти1 • 

Ілучечок] «ткацьІ\ИЙ чов}JИК для 
в'язання начиння»;- р. [лу•t6к] «чов
ник (ткацького ·верстата)>>, п. tuczek 
«деталь ткацького верстата»;- очевид

но, демінутивне утворення від луч6t<: 
«малий лук (зброя); частина інструмен
та, яка нагадує лук».- Slawski V 107, 
280.- ДиІЗ. ще лук1 . 

[лучик] «різновид вішалки для ша
пок»;- очевиlІ,но, похідне утворення від 



лучинник 

лук «дуга», мотивоване формою вішалки, 
що складається ~ щитка, вирубавого з 
стовбура дерева, на якому обрубуються 
і в сирому вигляді загvнаються вгору 
сучки (Г ІІ 383).- Див. ще лук1 • 

[лучинник] (бот.) «дивина, ведмеже 
вухо, Verbascuш thapsus L. » Mak;- р. 
[лучИнник], слн. lucnik, lucnica «те.»;
похідне утворення від лучИна «довга 
тонка тріска як джерело світла»; назва 
могла бути мотивована або фізичними 
властивостями рослини, що має високе 

прямостояче стебло і яскраві жовті 
квіти, які ніби світяться, особливо у тем
ряві (пор. інші семантично подібні 
назви цієї рослини: укр. царська свіч
ка, сючt, ех в. свиjе1Ньак, свиnарица, 
краІЬевска свиlіа, слн. [svecnik], а також 
нім. Konigskerze), або застосуванням 
рослини у побуті, аналогічним до лу
чини (у греків, напр., товсте повстисте 
листя дивини використовували як гнати 

ДJІЯ ламп); пор. ще р. [ла.мпадочник] 
«дивина чорна, Verbascuш nigrum L. >>.
Мachek Jrп. rostl. 209; Bezlaj ESSJ ІІ 
!54; Симоновиn 492.- Див. ще луч1 • 

[лучИтиІJ «єдrrати; з'єднувати; спалу
чати» СУМ, Ж, [лучати] «те.» МСБГ, 
[лучйтися] «єднатися, сполучатися», [лу
чатиси(са)] «те.» МСБГ, !лучб6] «зв'я
зування, комунікація; транспорп Ж, 
[лучка] «низка», вилучати «виділяти; 
вілокремлювати і брати із стада (свою 
худобу); [вибирати Я]», [вилука] «виді
лення» Я, [вuлучка] «винято-к» Я, lвйлуч
Ііuй] «ВИНЯТКОВИЙ» Я, відлуч:аmu «Відо
кремлювати; віднімати (дитину)>), від
лучатися «відокремлюватися; розлуча
тися; виїжджати, виходити на якийсь 

час>>, відлученяя (від церкви), відлучка, 
[відлучнийІ «Відокремлений, такий, що 
відокремився», [відлучно] «особливо, ок
ремо» Ж. долучИти «додати», злучИти, 
злука «з'єднання», злучка, [злучованціІ 
«пара волів в упряжці>> Ж, злучний 
<<стосовний до злучки; [зговірливий, 
схильний Бі]>>, залучИти, !залукаl «за
тягування в свою компанію; заманюван
ня свійської тварини у двір чи до хліва 
Я; вербування, приманка, приєднання 
Пі», [залучно] «включно>> Ж, [наодлуці] 
«Відокремившись>>, нерозлучяий, [полу
чuти) «З' єднати >> 1 nозлучИmи, прилучйти 

лучИти 

«додати, приєднати», прилучйтися «при
єднатися>>, [прил!fка] «приєднання», роз
лучИти, [розлукІ (у сполученні [на р. 
повідати] «rоворити роздільно»), роз
лука «Прощання, розлучення; [різниця 
ВеУг; знахарський засіб проти чаклу
ван·ня] >>, розлучення «розлука; розрив 
шлюбу>>, [розлучення] «відокремлення 
своєї худсби від спільного стада після 
закінчення випасання на полонині >>, 
[розлучіння] «те.>>, розлучник, [розлу
ч6нка] «жінка, яка розлучилася з чоло
віком>) Л, розлучена «Те.», розлучений, 
розлучний «пов'язаний з розлученням; 
[переконливий, ясний Нед] >>, lрозлуч
но] «роздільно; розумно, зрозуміло, яс
НО>> І-J.ед, сполучИти, сполука, сполу
чення, сполучник, [сполучu.мийІ Нед, спо
лучний;- р. [лучИть] «єднати>>, отлу
чйть, разлучйть, случйть, бр. лучь'щь 
«з'єднувати>>, др. лучити «Відокрем.rІю
вати >>, п. l<tczyc «з'єднувати, спалу ча
ТИ>>, ч. louciti «розділяти», ст. і поет. 
«з'єднувати», louciti se «розлучатися, за
кінчуватися>>, ст. lйciti «відокремлюва
ти», слu. lucit' «те.; розлучати», lйcit' 
sa «прощатися, відходити», нл. lucys 
«з'єднувати, в'язати», болг. л'Ьча «ві
докремлювати>>, л7,ча ее «Відокремлюва
тися, уникати людей>>, м. лачи «Відо
кремлювати, відлучати», схв. лучити 
«ділити, відокремлювати», слн. Jociti 
«Відокремлювати, розділяти; розрізня
ти>>, стсл. лж•аити «ділити, відокремлю
вати, розлучати»;- псл. l<tc"~iti, почат
кова ітератив до *lєtkti «гнути, вrинати, 
вигинати>>, пов'язане також в l9kь, 
укр. лук (зброя), lєtkь, укр. ляк; давне 
значення частково збереглося в ели. 

Jociti «гнути», ч. ст. lйciti se «Згин а· 
ТИСЯ, ХИЛИТИСЯ», МОЖЛИВО, ТаКОЖ В укр. 

[вилучатися] «Триматися криво, мати 
викривлений хребет», [вил!]чуватисяІ 
«вигинатися дугою»; пізніше, можливо, 
під впливом nрефіксальних утворень, 
відбулося розщеплення семантики слова 
на «з'єднувати» і «роз'єднувати»;- спо
ріднене з лит. lankuoti «гнути, робити 
гнучким>>, lank)lti «відвідувати», Jaп
kioti «обходити», 'лтс. luoclt «нахиляти, 
направляти», прус. lunkis; висловлюва
лась думка, Що укр. [лучИти] «з'єднува
Ти->> є запозиченням в польської мови 
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лучИти 

(Briickner 308).- Фасмер Il 537-538; 
Преобр. І 480-481; Slawski V 77-79; 
Machek ESJC 341; Holub-VLyer 293; 
Holub-Kop. 210; Schuster-Sewc 784; 
БЕР ІІІ 565-566; Младенов 284; 
Skok ІІ 324-325; Bezlaj ESSJ ІІ 147; 
Булаховський Нариси 71; Bern. І 738; 
Trautmann 151-152; Fraenkel 356-357; 
Pokorny 676-677.- Див. ще лук1.
Пор. ляк1 . 

лучИти 2 «uілитися; попасти», lлучu· 
тися] «Трапитися», [лучатися], [лу
чай] «випадок», лучнйй «який добре лу
чить або з якого добре лучити», [лучен] 
«Те.», влучИти СУМ, Ж [влучень] «точ
ний удар» Ж, влучний, [вилучатися] 
«тра пл яти ся», [получйти] «одержати», 
[полукаІ «успіх, удача» Нед, [получ
н.ий] «вдалий, щасливий» Нед, [nри
лучИти] «Одержати» Нед, прилучйти
ся «трапитися», [прилука] «пригода, 
випадок» Нед, [случай] «випадок»;
р. [лучИть] «випадати, допускати; по
слати», [лучать] «випадати, допускати; 
uілитися », lлучuтьсяl «трапитися», слу
чИться «те.», случай «випадаю>, бр. 
луttьtць «влучити, попасти», др. лучити 

«знайти», лучитися «Трапитися», п. lu
czyc «кинути, мітити; попасти», ч. заст. 
і поет. luciti «кинути, кидати, метати», 
заст. louёeti «метати, стріляти», ст. lu
ёiti «кинути (камінь)», слu. [Ійсіt'] «ки
нути (камінь)», нл. tucys se «трапляти
ся», болг. [луча] «uілитися; попадати», 
м. [лучи] «кинути», схв. случити ее 
«трапитися; потрапити», ст. лучити 
«знаходити, досягати», ели. ст. і діал. 
lucfti «кинути», стсл. /\І) учити сн. «зу
стрітися, трапитися»;- псл. luciti «uі
литися; кидати в uіль; потрапити», 
звідки «досягнути, знайти; допустити», 
luёati (ітератив), luciti Sft «Трапити
ся»;- споріднене з лит. laukti, laukiu 
«чекати, очікувати», sulaokti «дочека
тися, дожити, одержати», luketi «очіку
вати», прус. laukїt «шукати», лтс. lukat 
«дивитися, поглядати; пробувати», nuo
!Ukat «оглядатися, спостерігати», nuo
!Uks «ціль, намір», дінд. Jokate «СПОСТе
рігає», locanam «око», гр. Лєіюаш «див
люся, бачу, помічаю», кімр. go-lwg 
«зір, обличчя», llygad (*lukato-) «око»; 
іе. *leuk- «д;ивитися; світити, блищати»; 
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луччий 

початкове значення «дивитися за чим

небудь, очікувати», звідки розвинулось 
«цілитися, кидати, попадати, одержува
ти»; менш імовірний зв'язок з гр. Лay
xavw «одержую за жеребом» (Преобр. І 
481; Fick І 536; Boisacq 549), а також з 
псл. 1Qciti, укр. [лучuтиЧ «з'єднувати» 
(Brtickner KZ 42, 354-355; Taszycki PF 
12, 63; про омонімію в слов'янських 
мовах див. Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 321).- Фасмер ІІ 538; Slawski V 
280, 283-285; Briickner 313-314; Ma
chek ESJC 343; БЕР ІІІ 529-530; 
Skok ІІ 324; Bezlaj ESSJ ІІ 155; Варбот 
Зтимология 1972, 48-49; Стоянов 67-
68; Bern. І 742-743; Matzenauer 219-
221; Trautmann 151-152; Fraenkel 345; 
Pokorny 687.- Пор. луші2 , назлучке. 

[JІучиця] (бот.) «хара звичайна, Cha
ra foetida А. Br.; хара ламка, Chara fra
gilis Desv. », [лучва] «хара» Mak;- р. 
[лучица] «те.»;- не зовсім ясне; най
імовірніше, пов'язане з лука (як назва 
лучної рослини); не виключений також 
зв'язок з луч «промінь» (у такому випад
ку назва зумовлена будовою водорості, 

стебло якої кільчасто розгалужується, 
що відбито і в німецькій назві Armleuch
ter «хара» (букв. «канделябр»), при
близною калькою якої можуть бути 
українські форми.- Преобр. І 481-
482.- Пор. лука, луч1 . 

[луччий] «кращий», [лучий, лучшuйІ 
«Те.» Ж, Ілуччати] «кращати», [лучша
тиІ «те.» Ж, [надлуч] «найкраще>' Кур, 
[получче] «краще»;- р. лучшuй, [луч
чий, л!)тшийІ, бр. [лучшьt, лучшьtй, 
луччьtй! «кращий; лицьовий (бік ткани
ни)», др. луции (чол. р.), лучьши (жін. 
р.), лутши, лутиtе, луче (с. р.), стсл. 
мучии (чол. р.), му•Іь..ши (жін. р.), 
ЛІ)І(ЧЕ (с. р. );-не зовсім ясне; можливо, 
запозичене через давньоруську мову з 

старослов'янської, у якій пов'язане з 
1\\)І(ЧlІТИ «ЦіЛИТИСЯ», 1\\)У"'Іl\ТИ С.І\ «Трап
ЛЯТИСЯ», спорідненими з укр. лучйти 
«мітити, попасти», влучИти; первісним 
значенням слова . вважається «такий, 
що більше підходить,>; розглядається 
також як форма порівняльного ступеня 
від * лукьtи «визначений долею» і зістав
ляється з др. Аучаи ((доля, випадок», 

болг. сл{jка «випадок», р. случай, при-



лушпа 

чому припускається первісне значення 
«такий, що трапився, випав на долю» 

(К3СР Я 249); висловлювалось та кож 
припущення про спорідненість із стсл. 
рlІ'ши «краще», рd•шти «любити, ба
жати», болг. [рача] «хочу», схв. рачи
ти ее «мати бажання», а також з р. 
алкать (Потебня РФВ І 83).- Фас
мер li 538; Преобр. І 481; БЕР ІІІ 529-
530; Bern. І 743.- Див. ще лучИти2 . 

[лушпа1 ] (у сполученні [лушпи дати] 
«побитИ»), [лушпанити] «бити», [луuта
рuти! «те.>>;- афективне утворення на 
основі дієслова лупИти «обдирати; би
ти» (пор. лупки дати «побити>>).- Див. 
ще лупИти. 

лушші2 , лушпайка, лушпак, лушпанй
І-tа, лушпелйна, лушпИна, лушупайка
див. пуспі. 

[лущ 1 ) (орн.) «костогриз, Coccothrau
stes coccothraustes L.», [лущак] «Те.» 
Шарл;- n. tuszczaki (мн.) «те.»;
похідні утворення від лущити; назви 
пояснюються тим, що птах живиться 

насінням дерев, соняшника, буковими 
горішками, кісточками плодів, розлу
зуючи їх своїм сильним масивним дзьо
бом; пор. літературну назву птаха кос
тогрИз, · а також [горохоід, вишнЯр, 
череш'lЯр, грубодзь6б, кістар], нім. 
ЮrschkernbeiВer «Те.».- Воїнств.
Юст. 240.-- Див. ще луска1 • 

[лущ2 ] (бот.) «дзвінець, півнячий гре
бінь, Rhinanthus crista galli L. »;- п. 
ст. і діал. luszcz «дзвінеuь», слн. [lus
пic] «дзвінеuь малий, Rhinanthus mi
nor L. »;-не зовсім ясне; можливо, 
книжне запозичення з польської мови, 
де пов' язується з дієсловом luszczyc 
«лущитю>; назва могла бути зумовлена 
тим, що розтріскування достиглої ко
робочки з насінням рослини супрово
джується спеuифічними звуками, лу
сканням; пор. інші назви дзвінця [брен,ч
ка, гремок, громки], мотивовані діє
словами на позначення звучання; п. 

luszcz, а також слн. Юsс «петрів хрест, 
Lathraea squamaria L. » виводяться та
кож з псл. *luscь <<луска; рослина, вкри
та лусками" (Slawski V 364), що вірно 
для словенської назви (пор. укр. (лус
ківнuк] «петрів хрест» з тією ж мотива
цією), але семантично непереконливо 

люб 

щодо назви дзвінця, на якому немае 

лусок.- Див. ще луска1.- Пор. лус
ковець, лущ1 • 

[лущик] (бот.) «льон-стрибунець, Li
num crepitans (Boenn.) Dum. Л; льон, 
головки якого при дозріванні самі тріс
каються, розсіваючи насіння Г»;- р. 
[лущик] «те."· п. [luszcz] «низький 
льон»;- похідне від лущитися; назва 
пояснюється тим, що в суху вітряну по
году насіння цієї рослини легко вилу
щується і випадає з коробочок крізь 
отвори, а при дозріванні коробочки самі 
легко розтріскуються, гублячи насін
ня.- Див. ще луска1 • 

лущити, лущ, лущак, лущик, лу
щИльний, лущйльник, лt)щина, лущИ
ця- див. луска1 • 

[лю] (вигук для відгону свиней) До, 
улюлЮ (крик мисливців при цькуванні 
звіра собаками; глумливий вигук);
р. улюЛІЬ (мисливський крик при цьку
ванні собаками), п. lu (вигук при рап
товому ударі або киданні чогось; вигук 
для заохочення до виконання якоїсь 
дії), lu-lu-lu (вигук, яким підкликають 
індиків), каш. [lu-lu] (вигук, яким під· 
клнкають гусей), ч. lulu (вигук, яким 
заохочують дітей мочитися);- очевид
но, давнє утворення афективного похо

дження; пор. також лит. Iiu-liu-liu-liu 
(вигук, яким підклнкають гусят).- Slaw
ski V 348.- Пор. лЮлі, лю-лю, лЮшкй. 

[любІ] (бот.) «гравілат міський, Geum 
urbanum L." Mak, [любильник, любім
трава] «те." Mak;- похідне утворення 
від любИти; назва зумовлена, очевидно, 
давнім уявленням про те, що за допо
могою рослини можна приворожитй ко

хану людину; в основі такого уявлен
ня лежить, можливо, той факт, що на
сіння гравілату прилипає до одягу.
Анненков 157.- Див. ще. любИти. 

[люб2 ] (спол.) «або, чи" Бі, ВеЗа, 
[любо] «ТС.) Пі;- р. [лЮбо], бр. ст. 
а любо, др. любо, любо ... любо, п. ст. і 
діал. lubo, стсл. с.-цсл. лю&І) «те.»;
псл. ljubo ... ljubo ((або ... або, чи ... чи», 
результат семан~ичної видазміни при· 
слівника ljubo «любо», вживаного з 
умовним відтінком («якщо любо, якщо 
подобається»).- Булаховський Вибр. 
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пр. ІІ 505-506; Slawski IV 357-358; 
ESSJ Sl. gr. ІІ 415-416.- Див. ще лю
бИти.- Пор. лЮбо. 

[любашка] (бот.) «тернослив, Prunus 
iпsititia L. » Mak, [любdшки] «слива, 
тернослив, Prunus insititia variet.; сли
ва садова, Prunus domestica variet. » 
Ж. Mak, [любаски] «Prunus insititia va
riet. » Mak, [любdха] «Те.» НеБ;- не
ясне;- можливо, запозичення з поль

ської мови; п. lubaszka «м'ясиста слива; 
сорт сливи, Prunus insititia L. », [lu
boska, lubaska, libaska, lubaska] '<тс. » 
пов'язується (Bruckner 302) з lubawy, li
ba\vy «м'ясистий, без сала (про м'ясо)»; 
на основі фонетичної подібності зблизи
лося з luby «милий, коханий, приєм
ний»; приrrускається і безпосередній 
зв'язок з luby (Slawski IV 349-350).-
Пор. любИти, любовйй. 

[любезний] «люб'язний, привітний 
Г: улюблений Ж», роалюбезн.ий· (з р.);
р. любезн.ьtй, др. любьзн.ьш, любезн.ьш 
«ПРИЄМНИЙ, МИЛИЙ», П. \ubiezny «Любо
страСНИЙ, похітливий», ст. ·\ubiezny 
«милий, приємний», ч. libezny, ст. l'ubez
ny, слц. \'.Libezny, вл. lubozny с<тс. », нл. 
lubezni\vy «люб'язним», болг. любезен., 
м. ІЬубезен «те.», схв. 1оубазан «ЛІоб' яз
ний, привітний», ели. ljubezen «.любий, 
милий, приязний », стс.л. 1\І~Бh.ЗІІn «лас
кавий, милий, любий»;- псл. ljubьzn-ь 
<.:люблячий, милий, приємний» є по
хідним від ljub-ь «любий» з рідкісним 
суфіксом -ьzn-ь, паралельним до -ьп-ь; 
маJ,Іоймовірне припущення (Vaillant 
RES 38, 213) про походження псл. 
ljubьzn-ь від незасвідченого герм. *leLJ
big-;liubig- (двн. liнblih, нвн. lieblicJ1 
«милий, приємний»).- Sla\:vski IV 3.54-
356; БЕР ІІІ 572; Skok ІІ 388.- Див. 
ще любИти. 

[лЮбжа] (бот.) «орхідея, Orchis incar
nata L.; Orchis latifolia L. »;- можливо, 
запозичення з російської мови; р. [лЮб
жа] «любов; приваратний напій, любов
не зілля; (бот.) орхідея» пов'язане з 
любИть; назва рослини пояснюється 
тим, що в народній медицині і знахар
стві корінь орхідеї використовувався 
для приготування приворатного зілля.
Анненков 233.- Див. ще JІЮбИти.- Пор. 
JІюбИсток, лЮбка. 

318. 

любИ сто:;: 

!любИдраJ (бот.) «красоля, Tropaeo
\um minus L. »;-результат спрощення 
давнішого * любuдраг, запозиченого з 
сербахорватської мови; схв. ІЬубuдраг 
(драгоJЬі]б) «Те.» складається з основ 
прикметників [ІЬуб] «любий» і драг 
<<дорогий, милий»; назва l\ЮГЛа'бути зу
мовлена красивим цвітінням рослини 
(пор. і літературну назву укр. красо
ля).- СимоновиП 480.- Див. ще доро
гИй, любИти.- Пор. драголЮб. 

[любИжник] (бот.) цперестріч луч
ний, Melaшpyrum pratense L. »;-бр. 
[любезЬІ'tік] «лікарська рослина»;- оче
видно, видозмінене запозичення з поль

ської мови; п. ст. lubieznka «лікарська 
рослина вовчуг, Onoпis», lubietnka. Ju
bezna, lubeznka. lubezпa, lubeczna «те.», 
lubeznka «дрік, Genista» пов'srзане з lu
bietny «чуттєвий, милий, приємний», 
lubiC «любити»; назва зумовлена засто
суванням рослини у народній мединині 
та знахарстві (один з видів перестрічу, 
перестріч дібровний, Melampyruш пe
morosuш L., вживався у знахарстві для 
встановлення згоди у подружжі).- Ан
ненков 153-154, 211; Нейшталт 342; 
Slawski IV 353-354.- Див. ще любИ
ти.- Пор. люб1 , лЮбжа. 

любИсток (бот.) «Levisticuш oШci
nale L. », [любесток Ко, любець Mak, 
любuста, лЮбист Ж. любИсник Носаль, 
лЮбисть Ж. лЮбка Ж, лЮбця Ж, любчик. 
Mak] «тс. », [любистИнл] «один екзем
пляр любистку»;---р. любИсток, бр. лю
біста, п. lubczyk, lubistek, Jubist, [lн
bieszczyk, lubiuszczek, lubek, lёbisk], 
ст. lubszczek, ст. і діал. lubieszczek, 
lubszczyk, ч. libecek,. ст. liubcek, liнbs
ёek, Jibstek, libcek, libek, ІіЬес, слu. ст. 
l'нbcek, І'ubstik, libStik, вл. lubcik, 
нл. libstok, схв. JЬубачац, ели. lustrek, 
[IU.Stek];- через посередництво поль
ської мови запозичено з німецької; свн. 
ILibestec.ke, liibestЄcco, lobistek, І ubstock 
«те.» у XV ст. зблнзиJюся з lieb «любий, 
милий», в рез у ль таті чого виникли форми 
Iiebstiick, liebstuckel, нвн. Liebstockel 
«любисток»; джере.лом німецьких форм 
є лат. ligusticнm «те.» (елат. lubisticuш, 
libisticuш), що зводиться до лат. ligus
ticus «лігурійський», похідного від Li
gus «Лігурія» (первісне значення «лігу-
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ршська рослина»); у слов'янських мо
вах, подібно до німецької, за народною 
етимологією пов' язується з любИти; під
ставою для цього є шир-оке використан

ня рослини у народній медицині та у 
знахарстві як магічного засобу для при
чаровування та відвернення злих ду

хів.- Дзендзелівський st. sl. 22, 287; 
Критенко РР 1968/5, 131; Шелудько 38; 
Richh~rdt 7.5; Фасмер ІІ 544; Преобр. І 
491-492; Потебня РФВ І 263; Анненков 
192; Горяев 197; Slawski IV 350-351; 
Briickner 302; Machek ESJC 330; Holub
Lyer 287; Bern. І 756; Mikl. EW 171; 
Matzenauer 241; Юuge-Mitzka 440; 
Walde-Hofm. І 801. 

любИти «відчувати прив'язаність; ко
хати; відчувати задоволення (від чо
гось); потребувати», [лrобати] «загра
вати, пестити» (з слц.?), любИтися «ко
хатися; шанувати один одного; бути до 
вподоби», [любИтки] (зменш. до любИ
ти), [лЮбкатись] (фам.) «любитися» 
ЛЧерк, [люблЯти] «любити, полюбля
ТИ» Ж. любуеати «любуватися; lлюбити; 
пестити; вибирати до смаку]», любуші
тися «милуватися; кохатися; [-любити О; 
радіти, мати насолоду Ж]», [люб] «ми
лий, (у спdлученні [до любу] «приємно») 
Ж. [лЮба] «любов, кохання», {лЮбаJ 
«кохана» Ж, [любанка] «кохана, ко
ханка» Ж. [любас] «коханець; жере
бець» Ж. [любаска] «коханка», [любас
ник] «коханий» Ж, lлюбас6к] «те.» Ж, 
[любашка] «коханка» Ж. [любашністьІ 
«похітливість» Ж. [любва1 с<любов», [лЮ
бець] «милий; коханець; любитель» Г, 
Ж. [лЮбик] «коханець» О, любИмець, 
любИмиця, любuмочка, любИмчик, [лю
бИна] «милий, коха-ний» О, любИтель 
«який має схильність; аматор; [друг 
Ж]», любйтельство, любИтельщина, [лЮ
бич] «улюбленець» О, [любИш] «коха
ний, коханець» Ж. ІлюбИще] «люби
мець'> Ж. лЮбість (рідк.) «любов; [при
ємність, задоволення}», лЮбка (розм.) 
«кохана; мила; [любов Бі]», [лЮбки] 
«женихання; сластолюбспю» Бі, лЮбко 
«коханий; коханець», лЮблеt-tець (рідк.) 
«улюбленеuь», лЮблениця, [люблЯнка] 
«кохана, коханка», [люблЯта] «милі», 
люб 6в, [любованв] «сердечна повага, 
дружня бесіда; насожща, радість, за-
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доволення» Ж. lлюбовець] «любитель», 
[любовuнки] «любовні зв'язки» Ж. [лю
б6вище] «об'єкт кохання» Ж, люб6внuк, 
люб6вt-tиця, [люб6вність] <слюбов, зго
да», [лЮбойка] «мила, серденько» Ж. 
[лЮбойко] «коханий; коханець О; сер
денько Ж», лЮбонька «мила; [серденько 
Ж]», [лЮбонько] «милий; серденько» Ж, 
[лЮбость] «любов; чарівний напій» Бі, 
[лЮбостиІ (мн.) <<любощі; насолода; про
яви любові» Ж. [люб6та] «насолода, 
задоволення», лr-Ьбочка (поет. пестл.) 
С<Мила », r лЮбощ] «Любов; любовний на
nій» Бі, лЮбощі (мн.) «любов; [засіб для 
приворожування; любовні втіхи; на
солода, радість, приємність ЖJ », [люб
ств6] «любовний зв'язок» Ж. [любу
вання] «ЛаСКИ; задоволення», [люб!}t-tеflЬ
ка] «найдорожча, кохана» Ж, [любу
ненько] «найдорожчий, коханий» Ж, 
[любуня] «мила», [любуньо] «милий, най
дорожчий:» Ж. [любусенька] «кохана, 
найдорожча» Ж, [любусь] «милий>,, 
[лЮбц.я] «мила, кохана», lлЮбцьо] «ко
ханий» О,. ВеБ, [любчекІ «коханець» 
О, лЮбчик· (розм.) «.тюбко; любимчик; 
[коханець Ж]>>, [любчuна] «любка», 
[любшкИ] «любовний засіб» ВеУг, [лЮб
щі] (мн.) «любовний наnій>> Ж, [лю
б'Язність, [люб' Ята] «милі», [любас
uийІ «любовний" Ж. [любашнаl «похіт
лива>> Ж, любенький, любесенький, [лю
бИвий] «милий, приємний, люб'язний; 
коханий" /К, лЮбИй «милий, коханий, 
[приємний, дружній Ж; будь-який 0]>>, 
любИмий, [любйшrшй] «приємний, лю
б'язний>> Ж. [любісенький] «найдорож
чий" Ж, любісінький «будь~який; [дуже 
милий, приємний, хороший; наймилі
ший, найдорожчий Пі] », [лЮблений] <<Лю
бимий », [люблt1вий] «який легко за
кохується», [люблязнИй] «люб'язний; 
дружній», любовний «nов'язаний з лю
бов'ю; сповнений любові; [любимий, 
полюбовний1», [лЮбосний] «любовний, 
люб'язний, приємний "• [лЮбостн.ий] 
«Тс. » Ж. [лЮбощний] «любовний, спри
чинений любов'ю>> Ж. [люб!Jцькай] «ко
ханий» О, лЮб' Язюlй СУМ, Г, Ж, (ЛІо
б' Ячий], любенько «любо; гарненько; uіл
ком спокійно», любесенька «любо; гар
ненько>>, (любешко] «любо», ::>к. [лю
бйстно] «з любов'ю, приємно» Ж, [лю-
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бuтельноІ «сердечно» Ж, [лЮбісенько] 
«дуже легко; любо» Ж, любісінько «ціл
ком спокійно; [дуже приємно, мило; 
любовно, з задоволенням Пі]>>, [люблЯ] 
«до вподоби», [люблязноІ «за згодою Пі; 
люб'язно», лЮбо «приємно, гарно; [доб
ре; красиво; з задоволенням; у зго;:;.і] "• 
любовно «з любов'ю; ly згоді]>>, [лЮбощ
но] «любо" Ж. влюбИти, влюбИтися 
«закохатися" Ж. [влЮбленв] «закоха
в і сть» Ж, влЮбливий «який легко зако
хується>>, [влюбчИвий] «те.>> Ж, відлю
бИти «відбити (милого, милу)>>, [воз
любленяикІ (заст.) «улюбленець» Ж. 
злюбИти «полюбити», [злюбИтися] «по
кохати (взаємно), сподобатися "• [злЮ
бини] «сватання", [злЮба] «З любов'ю" 
Я, [злЮбуІ «з любові>> Ж. [залЮбити] 
«полюбити» Ж. [залЮбИтися] «закоха
тися" СУМ, Ж. [залюблених:] «любитель» 
я. lзалюбованв] «схильність, любов ж", 
залЮбливий, залюбкИ «охоче, прихиль
НО» СУМ, ж. залЮблена, нелюб «нелю
бимий; [противний Пі; відсутність лю
бові Ж]», [нелЮбе] «непопулярність" 
Ж. нелюбов «неприязнь; неприхиль
ність", [нелЮбощі] «відсутність любові, 
nрихильності Ж", недолЮблювати, [об-
·любИти! «-полюбити>>, [облюбuтися] «за
кохатися" Ж, облюбувати, [облЮбе
нецьl «коханець>> Бі, [облЮбенник] «Те. 
Бі. Пі; наречений Бі», [облЮбенниця] 
«наречена, кохана Бі; фаворитка, ко
ханка» Пі, перелюбйти «перестати лю
бити; любити багатьох; [відбити наре
ченого, наречену]», перелЮбствувати 
<<nорушувати подружню вірність», пе

релюб (заст.) «nерелюбство>>, перелЮ
бець «той, хто перелюбствує» СУМ, Пі, 
[перелюбкиl «перелюбство", перелЮб
ІіUК «перелюбець», перелЮбство, [пе
релЮбний] «невірниЙ>>, [підлюблЯти] 
«добре ставитися», полюблЯти «ставити

ся з симпатією; надавати перевагу; 
відчувати задоволення; [любити]", по
люблЯтися «подобатися», полюбувати 
«уподобати, облюбувати; помилувати
ся», полюбовник- «коханець», полюбов

ний, [полЮбуІ «за згодою>> Нед, [прилю
бuти] «зачарувати, завоювати любов", 
[прилюбuтися] «закохатися; пристрас
титися", прилюблЯти «любити; чарува
ти; завойовувати любов», [прилюбліl-
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тися] «сходитися з кимось, покохавши; 
звикати; втягуватися>>, [прuлюби] «лю
бовний напій» Нед, [прилЮбишки] «те.» 
Нед, розлюбИти «перестати любити; 
(розлучити закоханих Пі] "• [ розЛюбІ 
«коханець» Нед, улюбИти «полюбити", 
улюблЯти «полюблятю>, улюбліlтися «за
кохуватися>>, улЮбленець, улЮбленик, 
улЮблений СУМ, Нед, улЮбливий;- р. 
любИть, бр. любіць, др. любити, п. lu
bic «любити", ч. libiti «nілувати», ст. 
I'ubiti «любити", слц. l'ubit' «те.», вл. 
lubk «обіuяти", нл. lubis «Те.>>, по
лаб. l'aibe «любить, кохає"· болг. лЮбя 
«любити, цілувати», м. люби, схв. ;ьу
бити «цілувати; любити», ели. ljubiti 
«те.»;- псл. ljubiti «мати схильність; 
відчувати симпатію до когось; бажати», 
пов'язане з ljub'Ь «милий, приємний, 
коханий»;- споріднене з гот. liufs, двн. 
liob, нвн. lieb «те.» ( < герм. *leuba-); 
іє. *leubh- «любити, кохати, бажати», 
що лежить також в основі дінд. lйbhya
ti «жадає", lobhayati «збуджує ба
жання>>, лат. libet (ст. lubet, -ere) (<(мені) 
подобається; (у мене) є бажання», лит. 
liaupsi" «повага; похвальна пісня"· liaup
sinti «вихваляти», двн. lob «хвала>>, 
гот. lubaiпs «надія», galaubjan «віри
ти>>, дангл. Іёоf «любий», алб. laps 
«бажаю, жадаю», гр. Лtnt'Ici «гетера, роз

пусниuя >>; припущення про германське 

походження слов'янських слів (Hirt 
PBrB 23, 333) непереконливе.- Фас
мер ІІ 544-545; Преобр. І 492-493; 
Slawski IV 351-353, 360-362; Briick
ner 302-303; Machek ESJC 330-331; 
Holub-Lyer 287; Holub-'-Kop. 205; 
БЕР ІІІ 572, 574-576; Skok ІІ 337-
339; Bez!aj ESSJ ІІ 146; Be~n. І 756-
758; Mikl. EW 17l;Meillet Etudes 269; 
Trautmann 160; Walde-Hofm. І 793; 
Pokorпy 683-684; Иллич-Свить1ч ОпьІТ 
1976, 34.- Пор. люб12 , любезний, ЛІоб
жа, любИдра, любИжник, лЮбка, лЮ
бо, Любов, ЛюбомИр, любомудр, лЮб
щик. 

лЮбка (бот.) «Piatanthera Rich.; зо
зулинець, орхідея, Orchis L.; [дрімлик, 
коручка, Epipactis atrorubens Schult. 
Ж; гніздівка звичайна, Neottia nidus
avis (L.) L. С. Rich. Mak; конвалія зви
чайна, Convallaria majalis L. Mak; ряст 
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порожнистий, Corydalis cava Schw. et 
Koer. Mak; мшшлайчики, Eryngium pla
num L. 1'-'lak; нетреба колюча, Xanthium 
spinosum L. Mak; комонник лучний, 
Succisa pratensis Moench. Mak]», [любИ
мене] «зозулинень салеповий, Orchis шо
rіо L. Ж; миколайчики; незабудка, My
osotis L.; астранція велика, Astrantia 
major L.; чина лісова, Lathyrus silve
stris L. Ж», [любовИцяІ «мандрагора, 
Mc:шciragora officinalis L.» Ж. лЮбочки 
«Leontodon L.; зазу линець », [нелюбкаІ 
«нетреба колюча» Mak;- р. Л1Ьбка «Pla
taпtl1era; [зозулинець шоломоносний, 
Orchis шilitaris L.] », [лЮбжаІ «люб
ка дволпста, Platanthera bifolia (L.) 
L. С. Rich.; зозулинець широколи
стий, Orchis latifolia L.; зозулинець 
дволистий, Orchis bifolia», [любИмІ «Зо
зулинець плямистий, Orchis шaculata 
L. », [любИма] с<Незабудка, Myosotis lep
pola Lehm. », бр. [любка) «любка дво
листа, fJIJ t:шthera bifolia (L.) L. С. 
Rich.», схв. !драгоJьубІ 'lКонвалія », слн. 
dragoljubec «те.»;- похідні утворення 
від любИти; назви зумовлені дійсними 
або уявними цілющими і магічними вла
стивоетями рослин, які знаходять ши
роке застосування в науковій та народ
ній медицині і знахарстві (відвари кон
валії, кореня любки вживали як любов
ний напій; для лікування багатьох хво
роб застосовувалася нетреба колюча, 
конвалія, комонник, зозулинець - зо
крема, для лікування імпотенції); пор. 
інші назви відповідних рослин: укр. 
[прйворотеньІ «гніздівка», [чортополох] 
«нетреба колюча», [страхополох, святе 
ЗЇЛЛЯ, ХОЛера) «TG. », [відводник] «КО
МОННИІО>, [чортогон-траваІ «тс. », бр. 
[чараунікІ «любка»; у частині випадків 
назви могли бути зумовлені приємним 
виглядом або запахом відповідних ро
слин (Зокрема, рясту, конвалії, любо
чок).- Заверуха 30, 71-75; Вісюлі
на-Клоков 20; Анненков 133, 137, 
224, 233, 260, 304, 384; Нейштадт 409-
410; Machek Jm. rostl. 299.- Див. ще 
любИти.- Пор. любІ, лЮбжа, любИдра, 
любИжник, любИсток, лЮбщик. 

[лЮбко) «коли захочеться» 0;- оче
видно, результат спрощення давнішого 
* люб-кой < * люб(о)-коли, що виникло 
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внаслідок перестановки компонентів з 
др. коли любо «будь-коли» (пор. коли
небудь і будь-коли), букв. «коли зав
годно»; пор. др. чьто любо «будь-що», 
чии любо «будь-чий», стсл. K'h ТІ) ЛЮБІ), 
1\k.Іи і\І~БІ).- Німчук ІУМ Морфологія 
475; Slawski lV 357-358; Bern. І 757.
Див. ще любИти.- Пор. люб2 , лЮбо. 

ІлЮблин] «назва хороводної гри»;
очевидно, пов' язане з любИти, оскіль
ки, як і всі обрядові весняні ігри і тан
ці, гра могла містити любовні мотиви. 

[лЮбо) (спол.) «хоча» Бі;- очевид
но, запозичення з польської мови; 11. 

lubo, як і др. любо «тс.», стсл. люr.І) 
«хоч би; хоча б», походить від псл. ljubo 
«любо, мило, приємно», вживаного з 
допустовим відтінком «хоч і любо, якщо 
навіть любО!>.- Slawski IV 357-358; 
ESSJ Sl. gr. ІІ 415-416.- Див. ще 
любИти.- Пор. люб2 • 

Любов (жіноче ім'я), ЛЮба, ЛюбИна, 
ЛЮбка, ст. Любьt (1627);- р. Люб6вь, 
бр. Любоу, болг. Любов (з р.), ЛЮба, 
схв. JЬуба, слн. Ljubica, uсл. ЛюЕІ)Rh., 
стсл. і\юr:м;- утворена на основі стсл. 
1\І~Ghl с<любов» (пов'язаного з люtшТІІ 
«любити») і успадкована з перковносло
в'янської мови калька грецького влас
ного жіночого імені 'Ауа:тпJ «Агапія», 
утвореного па основі загальної назви 
гр. 'ауалУJ «любов».- Беринда 220; Су
перанская 1979, 507; Спр. личн. имен 
507; KnщJpova 245; Илчев 310.- Див. 
ще любИти.- Пор. Агапій. 

[любовйй] (у сполученні [л-е м'ясо І 
«пісне м'ясо») Ж. [любовйна] «тс. »Ж;
р. [любавьtйІ «нежирний, смачний» (особ
ливо про м'ясо), [любивойІ «худий», 
[лЮбовьtйІ «нежирний» (про м'ясо), [лю
бовuнаІ «м'ясо без жиру і сухожилля», 
[любовчuftа] «тс.; м'ясо, зріз а не разом із 
свинячим салом; м'ясо в свинячому 
салі», [лйбuвьtйІ «худий, виснажений», 
[либивойІ «тс. », бр. [любівьt] «нежир
ний» (про м'ясо)', [люблівьt, лібівьt, ліб
лівьt, любовьt, любQівьtйІ «те.», [любаві
на) «нежирне м'ясо», [любавізна! · «тс. », 
n. [libawy] «повільний, лінивий; худий 
(про м'ясо); надмірно високий, слабий», 
[liby] «надмірно високий, слабий, тен
дітний», ст. [lubawyl «худий, схудлий», 
[1ubawe1 «худе (м'ясо}», {lubowe mi~sol 
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«м'ясо середньої жирності» (з бр.), 
[luby] «стрункий, тонкий», ч. libovy 
«худий, без жиру», ст. libivy «худий», 
[l'ubivy], libi «те.» (про м'ясо), вл. 
libojty «худий, нежирний» (про м'я
со), liba «жилаве м'ясо», lіЬіпа «худе 
м'ясо», болг. [лИбаф] «рідкий» (про 
тканину), м. [libav] «вільний, нетугий; 
слабий, схудлий», схв. ШЬоvіпа] «стег
но», ШЬіv] «м'ясистий; худий; без кіс
ток» (про м'ясо), слн. ШЬоvіпа] «м'ясо 
без кістою>, ШЬіvо] «те.», цсл. лиЕLІС'h 
«тонкий, худий, мізерний, слабий», ли
ишсь «тонкий, худий, мізерний», стсл. 
ли~>tсити «ВИснажувати»;- псл. libovю 
(libavю, libivю, [ljubovю]) «худий, без 
жиру», похідне від JіЬю «слабий, ху
дий»; фонетичний варіант [ljubavю] ви
ник, очевидно, в результаті давньої 
видозміни під впливом Jjubiti;- спорід
нене з лит. Hebas «слабий, тонкий, 
схудлий, худий; на тонких ногах», 

laibas «тонкий, худий», дангл. lef «сла
бий, худий, хворий», далі, можливо, 
з лит. leїnas <шеміцний, слабий», lainas 
«тонкий, стрункий», leїnas «тс. », лтс. 
liels «великий», гр. Лєtр6~ «худий і блі
дий», а також, очевидно, з р. [лебИвой] 
«худий, слабий» (про худобу), ч. [leba
vy] «слабий; поганий, пустий», п. fle
bawy] «лінивий, повільний, слабий», 
нл. leblowy «худий» (про м'ясо); іє. 
*leibho- «слабий».- Фасмер-Труба
чев ІІ 492, 543; Преобр.І 457; Buga RR І 
332; S1awski IV 218-219, 220-221, 
221-222; Bruckner 302; Machek ESJC 
260-261, 323, 330; Holub-Lyer 287; 
Bezlaj ESSJ ІІ 139; Bern. І 716; Stang 
32; Wijk Slavia 14, 512-513; Traut
mann 154; Fraeпkel 329; Pokorny 661-
662. 

Любомйр (чоловіче ім'я), ЛюбомИ
ра (жіноче ім'я);- р. болr. ЛюбомИр, 
бр. Любамір, ч. Lubomir, схв. JЬі)бо
мї1р;- слов'янське_ ім' я, утворене з ос
нов дієслова любИти та іменника мир; 
пор. п. lubomirny «який любить мир».
Сл. вл. імен 215; СуперансЕая 1979, 
431; Спр. личн. имен 431; Knappova 
120; Кореспу 94; Илчев 310.- Див. ще 
любйти, мир. 

любомудр (заст.) «філософ; [муд
рець]», ст. любомудрец (1627), любомуд-
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ріе «філософіЯ» (1627);- р. заст. любо
мудр «філософ», др. любомудрьць, п. 
заст. luboш~drzec «те.»;- складне утво
рення з основ слів любИти і мудрий; 
виникло як калька гр. срtЛ6аоqю~ «уче
ний» (букв. «любитель мудрості»); пор. 
і др. любомудрив, що є калькою гр. 
срtЛоаоср{а (букв. «любов до мудро
сті»).- Фасмер І 545.- Див. ще любй
ти, мудрий. 

[лЮбрик] «червоний олівець; ко
льоровий олівець МСБГ; губна пома
да МСБГ; дурниця, непотрібна річ 
МСБГ», [лЮбрика] «червоний олівець», 
[люберко] «кольоровий олівець; губна 
помада; дурниця, непотрібна річ» 
МСБГ;- запозичення з польської МОfІИ; 
п. ст. і діал. lubryka «вохра, темно-чер
вона глина, вживана для виробництва 
фарб і для писання, як крейда» виникло 
в результаті впдозміни давнішого rubгy
ka «те.», джерелом якого є лат. гuЬгїса 
«червона глина, що використовувалась 

для записування ти ту лів права», nо

хідне від ruber «червоний», спорідне
ного з псл. *rюdrю «те.», укр. pyдИй.
Slawski IV 359-360; Briickner 466; 
SW ІІ 771, V 760-761; Walde-Hofm. ІІ 
444-445.- Див. ще рубрика, рудИй, 
русий. 

[лЮбщик] (бот.) «дудник лісовий, An
gelica sil vestris L. » Ж;- запозичення з 
польської мови; п. lubszczyk «любисток, 
Levisticum officina]e L. », [lubszczek], 
lubczek «те.» походить від нім. Liebstok
kel, яке зводиться до лат. levisticum 
«Те.»; польська назва любистку при за
позиченні була перенесена на дуднш< 
за схожістю листя обох pocлин.
Richhardt 75.- Див. ще любИсток. 

lлюгати] «говорити правду в очі; 
ганьбити» 0;- неясне. 

[лЮгати2 ] «іти повільно, з утруднен
ням» Сизько;- очевидно, афективне ут
ворення. 

люд (зб.), [лЮде] «люди; nростий 
народ; чоловіки, .мужчини>> О, [людей
к6ве] (у звертанні) «люди добрі» О, 
[лЮденькu, люденьк6ве] «Те.» Ж, лЮди 
«істоти виду Homo sapiens; [чоловіки, 
мужчини 0]», [:..zюдuни] (мн.) (у сполу
ченні [прості л.] «селяни, простолюди
ни») Ж, людИна, [людuнство] «люд-
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ство» Пі, людиська (знев.) «люди», [лю
дuщаJ «те.», [лЮдкu] (зменш. від лЮди), 
[людк6виці1 «те.» Ж, лЮдність «люд
ство; [населення]», [люднуванє] щолюд
дя» Ж, [людова] (зб.) «люди» Л, [лrодовеl 
{у звертанні) «люди добрі» О, [людойкu] 
«людоньки» О, лЮдоньки, [людоньк6ве) 
(у звертанні) «люди добрі» О, лЮдо<tки, 
ЛІодство, [людЯка] (збільш. до людИна), 
людська (іст.) «приміщення для чел я ді», 
лЮдськість, людці (знев.), лЮдяність, 
[лютк6ве-1 (у звертанні) «люди добрі» О, 
[людйний] «людський», [людИнний] Пі, 
[людuня<tий] «те.», лЮдний «багатолюд
ний; [гарний, пристойний, як у людей; 
людяний, уважний МСБГJ», [люднйй] 
«людяний; людський; властивий людині; 
багатолюдний», [люднuстий] «багато
людний» Ж, [люд6вий1 «народний», [лю
д6вний1 «ЛЮДЯНИЙ>> Ж, лЮдськИй, лЮ
дЯний «гуманний, привітний; [власти
вий порядній людині; справжній]», [лЮ
дя<tий] «людський» Л, лЮдно «багато 
людей; [по-людськи; публічно; багато
людно; з людьми, з військом] СУМ, Г», 
людніти, безлЮддя, [безлюдень] «від
людник», безлЮдько «те.; [людиноне
нависник Ж]», безлЮдний, [безЛІЬдя
ний] «безлюдний» Я, безлЮдніти «ста
вати безлюдним», [безлЮдувати] «бути 
безлюдним», [вИлюднити] «спустошити; 
знищrпи населення>> Ж, вuлюднітu 
''змужніти; набути кращого вигляду, 
стати вихованим; втратити людей, пасе
лення», вИлюднілий, відЛІЬддя «безлюд
не місuе», відлЮдник, відлЮдництво, 
відлЮдність, [відлtЬдок] ((відлюдник», 
відлrЬдько, відл,одний, відлЮдницький, 
відлЮд(ь )кувати й, [злюдніти] <<Обезлю
діти», [залЮднення] «заселеність», за
лЮднити «заселити», [знелюдіти] «ста
ти відлюдкуватим, здичавіти», знелюд
нlти, знелюднілий, [налюднИтu] «засе
лити», [налюднітu] «збільшитися (про 
населення); зробитися схожим на лю
дину», надлюдИна, надлЮдський, нелюд, 
[нелЮда] «Відлюдник», нелюдйм, нелю
дИмий, нелЮдний «малолюдний; lвід
людкуватий} », [невлЮдник] «Відлюдник» 
Ж, [невлЮдний], недолюдок, недолЮдько 
«відлюдник», [незлЮдюtй] «відлюдний» 
ВеЛ, олЮднення, олЮднений, олІЬднuти, 
олЮднитися, [облюдніти] «вилюдніти »1 
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обезлЮдити, обезлЮднити, [перелЮдне
rщй] «перенаселений», полЮддя (іст.) 
«збирання данини», [полюднованє] «те.» 
Нед, [полЮдний] (про данину) Нед, по
люднілий, [полЮдськи й] «людяний», по· 
людніти «стати людянішим; змужніти; 
стати біЛьш людним», полюднішати 
«те.», по-людськи, по-людському, [по
лЮдську}, [прйлюдок] «кличка» Нед, при· 
лЮдний;- р. люд, люди, бр. люд, лЮдзі, 
др. люд1>, людие, п. lud, ludzie, ч. lid, 
lide, ст. 1'ud, 1'udie, l'ude, слц. l'ud, 
l'udia, вл. lud, ludzo, нл. 1ud, luze, по
лаб, l'aidai (*ljudi) «люди», l'aцcli 
(*ljudьje), болг. лЮде, м. луге, схв. 
JbJjдu, СЛН. Jjud, ljudje, СТСЛ. і\І<:!ДИК;
псл. ljud'Ь (зб.) «люди, народ», *ljнdьje 
(мн.) «люди»;- споріднене з лит. liau
dis «народ», liaudzia «домочадuі», лтс. 
\audis «ЛЮДИ», ДВН. Jiut <<ЛЮД», СВН. 
liute, нвн. Leute «люди», гр. ЄЛеМtєрщ; 
«вільна людина», лат. 1Iber «Те.», 
ІїЬеr'ї ((діти», даліз гот. liudan «рости», 
дінд. r6dhati ((росте», алб. lenj «на· 
роджується, виникає»; іє. *leнdho-/leн
dhi·, пов'язане з *\eudh· «рости»; розви
ток семантики псл. ljud'Ь подібний до 
розвитку псл. rod'Ь (укр. рід) < іє. 
*цredh-/Цerdh- «рости, виростати»; при
пущення про германське походження 

псл. 1jud'Ь (Trautmann 161; Stender
Peterseл 192-194; Hirt PBrB 23, 355; 
Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 96-98) 
недостатньо обгрунтоване.- Фасмер ІІ 
545; Преобр. І 493-494; Горяев 198; 
Sla,vski IV 363-364, 368-369; Brilck
ner 303; Machek ESJC 331-332; Holub
Lyer 288; Holub-Kop. 205-206; БЕР 
ІІІ 576-577; Skok ІІ 339; Bezlaj ESSJ ІІ 
146; Дегтярев 3тимология 1979, 85-92; 
Трубачев Терм. родства 168-170; Кри· 
тенко Вступ 522, 540; Bern. І 758; 
Stang 32; Mikl. EW 172; Fraenkel 360-
361; Kluge-Mitzka 438; UhJenbeck 254; 
Walde-Hofm. І 792; Pokorny 684-
685. 

ЛЮдвіг (чоловіче ім'я), Людвіга (жі
ноче ім'я);- р. ЛЮдвиг, Лудвиг, п. Lud
wik, ч. Ludvik, слц. Ludovit, вл. нл. 
Lud\vik, болг. ЛЮдвик, Лt}двиг, схв. 
JЬі)девит, JЬудевиІп, слн. Ludvіk;
запозичення з німецької мови; нвн. Lud
wig < Ch1odwig, Ludwiga (жін.) похо-
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дить від двн. Hluodowig, утвореного з 
основ герм. *hluda- «відомий, славет
ний» і *wiga «битва, війна» (буквальне 
значення - «славний у бою», «славет
ний воїн»).- Сл. вл. імен 215; Суперан
ская 1979, 431, 471, 507; Спр. личн. 
имен 431, 471; Кпарроvа 122; Кореспу 
95; Илчев 307, 310; Paul Ю. VпЬ. 46.
Пор. Луі·за. 

ЛюдмИла, ЛЮда, [ЛЮдя], ЛЮся, Мі
ла, ст. Людмила (1627);- р. Людлиlла, 
бр. Людміла, п. Ludmita, ч. Lidmila, 
Ludmila, слц. L'udmila, болг. ЛюдмИла 
(з р.), схв. JЬудмила, слн. Ljudmila, 
стсл. ЛІ<:!ДЬ.МиАJ;- слов'янське власне 
ім'я, утворене з основ іменника лЮди 
і прикметника мИлий; висловлювалось 
припущення, що в східнослов'янських 
мовах є запозиченням з чеської або 
болгарської мови.- Суперанская 1979, 
88; Сл. вл. імен 245; Петровский 1980, 
145; Спр. личн. имен 507; Кпарроvа 
244; Кореспу 92-93. 

[лЮжить] «іде сильний дощ, злива» 
Ник, [лЮшить, лЮщить, в'Южіть, дЮ
жить] «те.» тж;- очевидно, результат 
видазміни форм [плЮжить (плЯжить), 
плЮщить] «Те.», зближених з основа
ми лИти (ллє), [в'югd] та ін.- Див. ще 
плЮжить, плЯжить. 

[люз] «вільне місце; змію. варти», 
[люзнЯк] «слуга у військовому таборі 
старовинного польського війська», [лЮ
зом] «вільно, незакріплена Ж; вільно, 
легко (про біг коня) 0», [лЮзний] «віль
ний, незайнятий; запасний, резервний» 
МСБГ, [лЮзьІ-lий] «вільний» Ж, [люзу
вати] «змінювати; буксувати» МСБГ. 
[лізуватu] «зсуватися боком, буксува
ти» О, [люзуватuся] «розхитуватися, 
слабнути в зв'язку, в міцності»;- бр. 
[люс] «невеликий проміжок між чимсь», 
[люз] «те.»;- запозичення з польської 
мови; п. luz «вільне місце, вільний про
стір між предметами; вільний чac»,[loz, 
16z] «те.», luzem «без вантажу, без 
обтяження; вільно», luzпy «вільний, 
незакріплений; незапряжений; без ван
тажу», luzowac «змінювати: зменшувати 
напруження, пускати вільно; [іти бо
ком; буксувати]» походять від нім. 
los «Вільний, слабо прикріплений або 
з'єднаний; відірваний» (свн. двн. los 
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«вільний, звільнений; позбавлений чо
гось; свавільний, зухвалий»), спор ідне
ного з дангл. lёas «фальшивий, брехли
вий», англ. lease «брехня», дісл. lauss 
«вільний», гр. Лбш «розв'язую, звіль
няю», дінд. lunati «відрізує», що зво
дяться до іє. *leu-s- «відокремлювати, 
відривати», звідки також псл. luska, 
укр. луска.- Шелудько 38; Richhardt 
75; Slawski IV 393-395; Bri.ickner 304; 
Bern. І 748; Юuge-Mitzka 446; Юеіп 
874.- Пор. лезний, лес, лусюР. 

[лЮза] «велика барка на Дніпрі 
для перевезення переважно дрібного 
лісу»;- р. [люза] «дерев'яне плоскодон
не судно (на Дніпрі)»;- неясне. 

[люзованець] (у гребінників) «вер
хівка рога»;- неясне. 

люїзИт «отруйна речовина наривної 
дії»;- р. люизuт, бр. люізіт, п. luizyt, 
lewizyt, ч. слц. lewisit, болг. луизИт, 
схв. луйзіlт;- запозичення з англій
ської мови; англ. lewisite <<те.» утворено 
від прізвища американського хіміка 
У. J1ьюїса (W. L. Lewis, 1878-1943), 
який одержав цю отруйну речовину в 

кінці першої світової війни (1917).
СІС2 501; Kopalinski 586-587; Sl. wyr. 
obcych 437; Holub-Lyer 286; Юеіп 
884. 

люк «отвір», люковИй «робітник, що 
працює біля люка певного агрегату»;
р. бр. болг. люк, п. luka «пусте, вільне 
місце, перерва», нл. заст. luka, схв. 
луюьа «отвір», слн. lukпja «те.; запа
дина»;- через посереднИцтво росій
ської мови запозичено з голландської 
(у формі [лЮка] - через посередництво 
польської і німецької); гол. luik «отвір» 
споріднене з нвн. Li.icke «пролом, щіли
на, отвір» (свн. Шсkе, двн. lucka, luc
cha < lukkja ), Loch «діра>>, звідки укр. 
льох.- СІС2 501; Фасмер ІІ 545; Пре
обр. І 494; Горяев 198; Slawski IV 373; 
Briickner 301;Bezlaj ESSJ ІІ 155-156; 
Веrп. І 744; Mikl. EW 175; Юuge
Mitzka 448.- Див. ще льох. 

[люкреція1 ] (бот.) «карагана кущова, 
дереза, Caragana frutex (L.) С. Koch. » 
Ж;- очевидно, результат перенесення 

на карагану назви солодки голої [лю
креція] (обидві рослини належать до 
родини бобових; пор. також [лакреціяl 
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«дереза» і лакрИця «солодка гола»).
Див. ще лакрИця. 

люкреція2- див. лакрИця. 
люкс «що-небудь розкішне, найви

щого гатунку», лЮксусовий «розкіш
ний», [лукс6вuй] «першосортний, най
кращий» МСБГ, [лукс6во] «прекрасно, 
чудово» МСБГ;- р. бр. люкс, п. luks, 
luksus, ч. слц. lux, luxus, вл. нл. luk
sus, болг. лукс, м. луксуз, схв. луксуз, 
луксус, слн. liiksus;- запозичення з 
французької мови; фр. 1uxe «розкіш» 
походить від лат. 1uxus «розкіш; родю
чість; надмірність, марнотратство», по
в'язаного з luxus «кривий, вивихнутий>>, 
сnорідненим з гр. Лu')'l~ш нну, звиваю, 
кручу>>, М')'о~ «гнучка гілка», лит. lug
nas «гнучкий», ді сл. lokkr «.покон », 
нвн. Locke «те.»- СІС2 501; Sta,vski IV 
375; Brtickner 303; БЕР ІІІ 500; Dauzat 
446; Walde-Hofm. І 841; Юеіп 914; 
Ernout-Meillet 374.- Пор. локон. 

лЮлі (приспів у колискових та ін
ших піснях), лЮлі-лЮлі, лЮленьки-лЮлі, 
лЮлі-лЮлечки «Те.», лЮлЯти «колихати, 
приспівуючи; [спати (про дітей)]», 
[люлікати] «колихати» Ж. люльковuд, 
лЮля (дит. розм.) «колиска», лЮлька 
«те.; висячий поміст з бортами для nід
німання інструменту, матеріалів, а та
кож для роботи вгорі; коляска (мото
цикла); [колиска, що стоїть на підлозі 
Л; маточна ячейка у бджіл Ник]», 
[люлuна] «колиска», [люлflта] (в колис
ковому приспіві: люлі, люлі, люлята);
р. лЮлu (приспів у колискових та інших 
піснях), лЮлька «Колиска; [великий пле
тений кошик; сітка]», бр. лЮлі (при
спів), лЮля «колиска», лЮлька «Те.», 
п. \uli, lulu (приспі-в при колиханні), 
[lula] «колиска», [1ulka] «Те.», lulac «при
сиnляти (дитину) співом і колиханням; 
сnати», ч. ст. )uli (вигук при заспоко
юванні дитини), lulati «присиnляти (ди
тину) співом і колиханням», [1'ul'ac] 
«лежати, спати», вл. lulac «присипляти 
(дитину)співом і колиханням», болг. [лю
ли, лю-лю] ( приспів nри колиханні), лЮл
ка «гойдалка; колиска; [плахта для но
сіння дитини на плечах]», люлея«колиха
ти», м. лулка«іюлиска», лулам «rюлихати, 

ГОЙдаТИ», СХВ. ІЬу, ІЬУ. JЬ!}JЬа, JЬfjJЬKa «КО
ЛИСКа, гойдалка», JЬ(JJЬamи «колихати»; -

люлю-сю 

псл. lju-lju«пpиcпiв при колиханні дити
ни», звідки Ijuljati «колихати, гойдати; 
присипляти (дитину) співом і колихан
ням», ljuljьka «Колиска»;-пор. паралель
ні, очевидно, споріднені утворення в ін
ших мовах: лит. liulia, ШШ «люлі», liu
liiioti «коли_хати, присипляти», лтс. luiluo 
«люлі», lullu, lu\\u, нім. lullull «те.» 
(при колиханні і nрисиплянні дитини), 
lulleп «заколихувати», англ. 1ull, шв. 
lulla «те.», дінд. lolati «рухається туди 
й сюди».- Фасмер ІІ 545-546; Пре
обр. І 494; Slawski IV 349, 376-377; 
Briickпer 303; БЕР ІІІ 578; Младенов 
283; Skok ІІ 287; Веrп. І 759; Mikl. EW 
172; Fгaeпkel 380; Falk-Torp. 661; 
Walde-Hofm. І 819.- Пор. леліяти. 

[люлбчник] (бот.) «енотера дворічна, 
Оепоthега Ьіеппіs L. (Oпagra Ьіеппіs 
(L.) Scop.)» Ж. [люлічник, люльочник] 
«Те.» Mak;- не зовсім ясне; висловлю
валося приnущення про зв'язок з [лЮ
льок] «блекота» (Bezlaj ESSJ ІІ 146) 
і про походження від n. [luteczпik] «ОТ
руйна рослина» (Richhardt 75; Веrп. І 
758), що, як і [лЮльок], зводиться до 
лат. 1olium. 

{лю-лю] (вигук для підкликання го
лубів та індиків) ЛЧерк, [лю-лю-лю] 
(вигук для підкликання гусей), [люлЮ
кать] «кричати» (про індиків) Л;- р. 
[лю-лю-лю] (вигук для підкликання ку
рей), [люлЮ-люлЮ],(вигук для підкли
кання гусей), [люлёнок] нусеня », [лю
лflткu] ((гусенята, п. lu-lu-lu (вигук для 
підкликання індиків), [lu lu] (вигук для 
nідкликання гусей), [lula] «Гуска»;
звуконаслідувальне утворення; пор. па
ралельне лит. liu, liuliu (рефрен), 
liu, liu-liu-liu (вигук для підкликан-

. ня гусенят), liuliukas · (дит.) «гусеня, 
каченя»; пор. також укр. гулі (вигук, 
яким кличуть голубів), гуль, гуль-гуль, 
гулі-гулі «те.», гуля «голуб».- Slawski 
IV 348. 

[люлю-сю] (вигук, 'Яким заганяють 
свиней);- р. [лЮсu-лЮсu] (вигук для 
підкликання чорнобурих лисиць), п. 
[1usi, lusiu-lusiu, lus-l.us] (те.; вигук для 
підкликання свиней та поросят);
складне утворення з вигуку лю-лю, вжи

ваного для підкликання птахів (гусей, 

325 



Jtюлянка 

індиків), та -сю, яке може бути результа
том редукції словотвірного елемента на 
позначення пестливості (пор. купІ)сі, 
мамуся), властиво·го дитячій мові.
Див. ще лю, лю-лю. 

[люлянка] (бот., у сполученні [л. га
ласка]) «скополія карніолійська, Scopo
lia carniolica Jacq.» Mak;- очевидно, 
результат видазміни поширеної діалект
ної назви блекоти чорної лЮльок, пере
несеної на скополію; підставою для 
перенесення мог ли бути отруйність ро
слин і подібність їх застосування (так, 
деякі види скополїі, напр., Scopolia 
physaloides Dоп., вживаються як боле
заспокійливі і снотворні засоби); ця 
сама подібність якостей рослин відбита 
й іншими паралельними назвами, пор. 
укр. [1-lімuцяJ «скополія; блекота чор
на», р. [пьяньtй корень] «блекота; Sco
polia physaloides Don. », ч. blin «блеко
та», pablen «скополію>; можна припусти
ти й походження назви [люлянка] від 
лЮляти «колихати» у зв'язку з нарко
тичноюдією рослини.- Анненков 321.
Пор. лЮлі, люлочник, лЮльок. 

лЮлька «приладдя для куріння», 
[люла] «велика люлька», [люлечник] «ку
рець» Бі, [люлешник] «курець з люльки; 
власник фабрики, на якій виготовляють 
люльки» Ж, [люлькар] «те.» Ж, лЮлеч
ний «Призначений для люльки», [лю
лешний] «те.; який любить курити люль
ку», [залюлЯшити] «закурити люльки» 
Я;- р. бр. [лЮлька], п. ч. lulka, слц. 
[lula, l'ul'ka], болг. лула, м. луле, схв. 
лула, слн. lula;- запозичення з турець
кої мови; тур. !Ule, lіШі «трубrса; труб
ка для кур ін ня» походить від перс. 
lula «те.»- Акуленко 138; Макаруш
ка 11; Фасмер І І 546; Шипова 224-
225; Преобр. І 494; Горяев 198; SI9-wski 
IV 378; Bruckner 303; Machek ESJC 343; 
Holub-Lyer 295; Holub-Kop. 212; 
БЕР ІІІ 501; Skok ІІ 329-330; Bezlaj 
ESSJ JI 156; Bern. І 745; Mikl. EW 176; 
ТЕ! 120; Nachtr. ІІ 167; Lokotsch 106; 
Matzenauer 58; Радлов ІІІ 762. 

[лЮльок] (бот.) «блекота чорна, Hy
oscyamus niger L. », [люлєк, люлєшниця, 
люліан, люлюк, люлюх, люлях, люлька, 

люльки, лЮльІ-lик] «те.» Mak, ВеБ;
бр. [люлЯк] «отруйна рослина, Datura 
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stramonium», п. lulek, ст. lulka «те.», 
ч. li!ek «rrаслін чорний, So!anum nigrum 
L. », ll'ul'ek] «беладонна лікарська, At
ropa bel\adoпna L. », слц. l'ul'ok ща
сл ін», [l'ul'ek, мн. l'ul'ki] «отруйні 
ягоди бJJекоти», болг. [лЮля] «березка, 
Coпvolvulus sepium L. », схв. JЬtjJЬaк 
<<пажитниця п'янка, дурійка, Lolium 
temuleпtum L. », JЬfjJЬ, [ІЬ,і}JЬка], слн. 
ljuljka «те.», ljillj «стоколос покрівель
ний, Bromus tectorum L. »;-очевидно, 
через посередництво польської та інших 
західнослов'янських мов запозичено з ні
мецької; двн. lolli «пажитниця п'янка», 
свн. lulch, lullic\1 «те.», нвн. Lolch «те.; 
кукіль, Agrostemma L.» походять від лат. 
lolium «пажитниця п'янка; кукіль; сто
колос», очевидно, спорідненого з дінд. 
16lati «рухається туди й сюди», lalati 
«танцює, грає», lelayati «хитається», 
укр. леліяти, лЮлі; існує також гіпоте
за про середземноморське походження 

лат. lolium, яке зіставляється з баск. 
olo, olho <~овес», гр. ЛоЛЛа «якась 
рослина» (Battisti-Alessio 2263); у сло
в'янських мовах запозичена назва по
ширилась на інші, здебільшого отруй
ні, рослини (з наркотичною дією) вна
слідок зближення з лЮлі, лЮлЯти.
Фасмер ІІ 479; Преобр. І 494; Siawski IV 
377-378; Bruckner 303; Machek ESJC 
333; Holub-Lyer 289; Holub-Kop. 207; 
БЕР ІІІ579; Skok ІІ 330; Bezlaj ESSJ ІІ 
146; Bern. І 758-759; Симоновиn 279; 
Walde-Hofm. І 819. 

[люльотіти] «дзюрчати, дзюркотіти, 
текти» Ж;- п. lu (вигук, що імітує хлю
пання води), [lulac] «лити»; ч. [l'ul'at'] 
«ПИТИ», \uJati (дит.) «МОЧИТИСЯ», ВЛ. 
lulac, нл. lulas «те.», болг. [люЛІокам] 
«пити спиртне», слн. lula ti «мочити
ся»;- звуконаслідувальне утворення;
пор. нім. lullen «мочитися», lulla ma
chen, lullu macllen, свн. lollen «те.».
Slawski IV 348, 377; Machek ESJC 343, 
344; БЕР ІІІ 579.- Пор. лолотіти. 

люмінесценція «холодне свічення», 
люмінесцентний, люмінесціювати;- р. 
люминесценция, бр. люмінесцанцьtя, п. 
luminesceпcja, ч. l]lininiscence, слц. lu
miniscencia, болг. лумиt-lесценция, схв. 
лyмul-lecцeNцuja, ели. luminesceпca; -
інтернаціональний науковий термін 



люмшік 

(пор. нім. Lumineszenz, фр. англ. lu
minescence), утворений за допомогою су
фікса лат. -escentia, який означає слаб
ку дію, від лат. lumen «світло», пов'яза
ного з !uceo «світити, сяяти», luna «мі
сяць», lustro «освітлювати», спорідне
ними з дінд. rukmab «Золота прикраса», 
rнkmam «золото», укр. лИсий, лоск, 
[лyt-ld] «заграва, відблиск».- СІС2 501; 
Kopalinski 587; Holub-Lyer 295; 
Юеіп 912; Walde-Hofm. І 832-833.
Див. щ~ лИсий.- Пор. луна2 , лЮстра. 

[люмпак] (знев.) «негідник» МСБГ, 
[лялтdк] <<П'яниця» тж, [льомпdк] «те.» 
тж;- запозичення з польської або сло
вацької мови; п. lumpak «негідник, п'я
ниця», слц. lumpak «те.» є похідними 
утвореннями відn. слц. lump «п'яниця, 
гуляка», п. [lomp] (пор. також ч. нл. 
lump, схв. лі) мп, слн. liimp «те.»), що 
зводяться до нім. Lump «негідник, нік
чема, ледащо», початкова «Людина, одяг

нена в лахміття», пов'язаного з Lumpen 
«ганчірка, лахміття»; пор. того ж по
ходження схв. лумпач «п'яниця».
Slаwskі IV 379-380; Юісh JP 3, 58-
59; Kopaliбski 587; Holub-Lyer 295; 
SW ІІ 777.- Див. ще лЮмпен. 

лЮмпен (фам.) «людина з декласова
них верств населення»;- р. лЮмпен, 

болг. лумпен «те.»;- результат ско
рочення складеного виразу люмпен-про

летаріат «у класово-антагоністичному 
суспільстві -декласовані елементи, що 
втратили зв' язок з виробництвом: босf!
ки, злодії, старці тощо», запозиченого 
з німецької мови; у нім. Lumpenprole
tariat (букв. «лахміттєвий пролетарі
ан) перший компонент Lumpen «ган
чірка, клапоть; (мн.) лахміття» (свн. 
lumpe «Те.») пов'язаний з свн. lampen 
«в'яло звисати», спорідненим з дінд. 
lambate «звисає», псл. slabь, укр. сла
бИй.- СІС2 502; Slawski IV 379-380; 
Kopalinski 587; Holub-Lyer 295; БЕР 
ІІІ 506; Юuge-Mitzka 449; Pokorny 
655-657.- Див. ще слабИй.- Пор. 
лімб, люмші.к. 

Ілюнт] «гніт; запальний шнур» Ж, [лЮ
юпа, льонта] «Те.» Пі;- п. lont «шнур 
для запалювання мін, вибухових матері
алів», каш. lionta, Junta], ст. l11t, Junt 
«ТС.», [Jonty] «одяг, лахміття», ч. Iunt «За-

лЮнути 

пальний шнур», lunty (мн.) «шмаття, лах
міття», слц. lunta «Гніт», слн. liinta «ТС.»;
через посередництво польської мови за
позичено з німецької; н. Lunte «гніт 
для лампи; запальний шнур; (ст.) ган
чірка, шматина» споріднене з сни. lunte, 
гол. lont «те.» - Шелудько 38; Slaw
ski IV 332; Sl. wyr. obcych 436; SW ІІ 
763; Machek ESJC: 344; Ho!ub-Lyer 
295; Юuge-Mitzka 450; К!еіп 913. 

[лЮнтра] «вузький довгий човен»;
болг. [лунтра] «човен»;- запозичення 
з молдавської і румунської мов; молд. 
луІ-lтре (лунтра) «човен, баркао (рум. 
luntre «Те.») походить від лат. lunter 
(linter, lynter) «те.; корито», етимологіч
но не зовсім ясного; зіставляється з алб. 
lundёr «те.», дісл. lш]r «видовбаний стов
бур дерева; корито; бойова труба, ріг», 
двн. ludara «колиска».- Габинский 
Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 135; Scheludko 
137; БЕР ІІІ 513-514; СДЕЛМ 241; 
DLRM 469; Ernout-Meillet 370; Wal
de-Hofm. І 809; Vries ANEW 367. 

[лЮнути] «линути; раптово і сильно 
политися» Г, Ж;- запозиченни з 
польської мови; п. luпqc «раптово, силь
но политися, хлюпнути (про воду, дощ); 
бризнути (про кров); (перен. і діал.) 
раптово ударити, грюкнути», очевидно, 

є результатом фонетичної видазміни дав
нішого lin::tc «сильно политися, раптово 
впасти» (п. ст. lin::tc і lun::tc), якому від
повідають укр. линути «налити, хлюпну
ти; раптово піти (про дощ)», р. [лИнуть] 
«те.», бр. [лінуць] «линути; хлинути; 
бризнути», ч. linouti (se) «текти, лити
ся», ст. linuti (se) «бризнути, потекти», 
вл. linyc «Відлити>>, схв. linuti «раптом 
политися; трохи вилити», що зводяться 

до псл. lingti, перфектива до liti «ли
ти»; п. lunqc розглядається також як 
наслідок видазміни [chlunqc], пов' яза
ного з chlusnqc, укр. хлИнути (Bern. І 
390; Machek ESJC: 200), або як результат 
контамінації linqc .і chluщc (Otп;bski 

ZW 296-297); зіставлялося з лит. liu
tis «злива, негода>> (Buga RR ІІ 691).
Бандр івський Досл. і мат. IV 12; Slawski 
IV 380-381; Brfickner 303; Holub
Lyer 290; Holub-Kop. 207.- Див. ще 
лИти. 
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лютіти й 

Ілюшітий] (у сполученні [люпате 
бердо] «пряжа, що має нитки неоднако
вої товщини») Jl;- неясне. 

люпИн (бот.) «Lupinus L. », [лупен] 
«те.» Mak, люпинізація «підвищення 
родючості грунтів за допомогою виро
щування на них люпину як зеленого 

добрива», [лЮпляІ-luще] «Поле, в якого 
зібрано люпин» JI;- р. люпИн, бр. лу
бін, п. lubin, ст. 1upin, болг. лупuна, 
схв. лі)пина;- засвоєна латинська на
укова назва рослини; лат. luprпus 
(букв. «вовчий») утворене від lupus 
«вовк», спорідненого з псл. *vь!kь, 
укр. вовк; назва пояснюється, очевидно, 

тим, що плоди люпину неїстівні; пор. 
інші його назви: укр. [вовкйІ-lя], р. [вал
чан], п. [wilczy ЬбЬ], ст. wilczy groch, 
ч. vlCi ЬоЬ, ст. vlci hrach, слц. 
vlci ЬбЬ, схв. [вучuка, вучjи боб], нім. 
Wolfsbohne, що є, очевидно, кальками 
латинського терміна; латинська назва 

пояснювалася також здатністю люпину 
рости на поганих грунтах (Пліній у Си
моновича 282).- Slawski lV 276-277; 
Sl. wyr. obcych 440; Machek J m. rostl. 
117-118; Holub-Lyer 295; БЕР ІІІ 
518.- Див. ще вовк.- Пор. лубИ:н. 

[лЮра] «поганий напій (кава)» Ж;
запозичення з польської мови; п. 1ura 
«слабий, поганий напій; погане вино; 
![погана їжа; нікчема (про людину)]>.\ 
як і ч. lour <<nогане вино», [lura] «сла
бий, поганий напій» (можливо, ::1 п.), 
[1'ura], слц. [lora], нл. lura «Те.», похо
дить від н. [lure] «поганий напій, погане 
вино» (нвн. Lauer, свн. lure, liure, двн. 
lura, lurra «те.»), що зводиться до лат. 
lora, lorea «погане вино; вино, розведене 
водою» з давнішого *loцera, пов'язаного 
з lavo, -are «мити».- Шелудько 38; 
Richhardt 75; Slawski lV 384; Bri.ickпer 
303-304; Machek ESJC 342; Bern. І 
747; Юuge-Mitzka 420; Walde-Hofm. І 
821.- Див. ще лаванда.- Пор. лату
ра, левря, лівантИна, луг2 . 

лЮстра «підвісний освітлювальний 
прилад», [люстро] «те.» Пі;- р. бр. 
лЮстра, п. lustra «те.>), lustr «Те.; 
блиск, глянець», ч. lustr «люстра; па
нікадило», слц. 1uster, болг. заст. лу
стер «те.», м. лустер «люстра», схв. 

л/)стер, слн. luster «те.»;- запозичення 

328 

JПO"t 

з французької мови; фр. lustre «блиск, 
глянець; люстра» походить від іт. lu
stro «блиск», lustrare «блищати», яке 
зводиться до лат. lustro «освітлюю, 
очищаю», пов'язаного з luceo «свічусь, 
яснію», 1ux «світло».- СІС2 502; Фас
мер ІІ 546; Преобр. І 494; Горяев 198; 
Slawski IV 384-385; Briickner 304; 
Machek ESJC 345; Holub-Lyer 296; 
БЕР ІІІ 524; Dauzat 446; Gamillsc~Іeg 
582; Walde-Hofm. І 839; Erпout-Meil
let І 371-372.- Див. ще ілюстрація, 
луч1 .- Пор. лИсий, ліхтар, лоск\ лу
на2, лЮстро. 

люстрИн «Тканина з глянцем», лю
стрйна «те.»;- р. люr.:трйн, бр. лю
стрЬtн, п. lustryna, ч. lustrin, слц. lu
striп, болг. лустрuн, схв. л/jстрfін;
запо::Jичепня з французької мови; фр. 
lustriпe походить від іт. lustrino «ТС.», де
мінутива від lustro ((блиск, блискуча тка
нина», що зводиться до лат. lustro «освіт
.г,юю, очищаю», lux «світло».- СІС2 502; 
Фасмер ІІ 546; Преобр. І 494; Sla\vski IV 
386-387; Bri.ickner 304; БЕР ІІІ 525; 
Dauzat 446; Gamillscrieg 582.- Див. 
ще ілюстрація, луч1 .- Пор. лЮстра, 
лЮстро. 

[лЮстро] «дзеркало», [люстеркоl 
«дзеркальце» О, [лЮстречкоJ «те.»;
бр. лtbcmpa «дзеркало»;- запозичення 
з польської мови; п. lustro «дзеркало; 
(заст.) люстра» походить від іт. lнstro 
«блиск, глянець», яке зводиться до лат. 

1ustro «освітлюю, очищаю», lux «світ
ло».- СІС2 502; Slawski IV 385-386; 
Bruckner 304.- Див. ще іJІюстрація, 
луч1.- Пор. лЮстра, люстрИн. 

[люсувати] «шипіти, пінитися, кипі
ти; гасити вапно»;- запозичення з 

польської мови; п. 1asowac, [lusowac] 
«гасити вапно)) пов'язується з нім. 16-
schen «гасити», яке зводиться до пгерм. 
*1eg-skan «гаснути», первісно «влягатп
ся», спорідненого з псл. 1ezati, укр. ле
жати; у польській мові, очевидно, за
знало впливу іменника lasa «сито, че
рез яке просінають вапно, пісок і 
под.».- Шелудько 38; SW ІІ 689; 
Юuge-Mitzka 446.- Див. ще лежа
ти.- Пор. глицар. 

[лют] «гвіздок, яким стягують кіль
цеві скоби на ободі колеса; цвях, що 



люта з ня 

служить заклепкою ІJри зрс'дуваппі за
лізних шин Па»;- резуль-tат видозмі" 
ни назви [нЮтаJ «заклепка», ([нютува
ти] «заклепуватИ>>), зближеної з люту
вати «Паяти».- Див. ще шота.- Пор. 
лютувати. 

[лютазня] «паяльна т;:>убка» Сі;
очевидно, через rюсереднпптво і .r)J~ь

ської мови (п. [lutajza] «вид скоби ;1ля 
паяння»). запозичено з німецької; н. 
Lбteisen є складним словом, утвореншл 
з основ дієслова lбten «па яти» та іме!І
ника Eisen «залізо».- SW ІІ 780; Юu
ge-Mitzka 447.- Див. ще банюіс, лю
тувати. 

І лЮтвір 1 «скажений, лютий, жорсто
кий чоловік» Ж. [лЮтір] «Те.» Ж;- оче
видно, результат видазміни скорочених 
форм [лЮтер, лютр, лЮтор] «лютера
нин», зближених з лЮтий (пор. Фас
мер-ТрубачеБ Il 546-547); у галичан 
слово ІлютрJ «лютеранин» вживалосляк 
лайливе (Пі).- Див. ще лютеранин. 

лютеранин «той, хто сповідує люте
ранство», ІлЮтер, лЮтор, лютр Пі] 
«те.», лютеранство, лютеранський;- р. 
болг. лютераІ-lин, бр. лютаранін, п. 
luteraniп, ч. слц. luteran, вл. lutl1eran, 
бQЛГ. лутеранин, м. лутеран, схв. луте
ранац, лут(;ровац, лу те ран, слн. lutera
nec, І uteran;- видозмінене запозичення з 
німецької мови; нім. Lutheraner «лютера
нин» походить від прізвища реформатора 
церкви Мартіна Лютера (М. Luther, 
1483-1566), засновника лютеранства; 
форми [лЮтер, лЮтор, лютр], як і р. 
[лЮтор] «те.», можливо, через посеред
ництво п. luter «євангеліст, лютеранин», 
зводяться до того самого джерела.

СІС2 502; Фасмер-Трубачев 1 І 546-
547; Hi.ittl-Worth 84; Sl. wyr. obcych 
439; Holub-::-Lyer 296. 

лютецій «радіоактивний метал з 
групи рідкісноземельних елементів»;
р. болг. лютеций, п. lutet, ч. lutecium, 
слц. lutecium, схв. лЦтециум, СJІН. lu
tecij «тс. »;- інтернаціональний на
уковий термін (нім. Lutetium, фр. Lu
tecium, англ. Lutecium), утворений від 
латинської (за походженням кельтської) 
назви Парижа Lutetia.- СІС2 502; Вол
ков 74; Фигуровский 87; Sl. \Vyr. ob
cych 439; Holub-Lyer 296. 

лЮтий 

ЛІОТИЙ1 «ХИЖИЙ, ЗЛИЙ; ЖОрGТОКИЙ, 
суворий», [лЮтно] «морозно з холодним 
вітром; холодно О, МСБ г; сердито, 
.1юто МСБГ », лЮтощі «поч гrя роздра
тування, злості, гніву», лtr. ·:zь «те.; лю
тусання; холод: [дріж від холоду Пі]», 
лІі.хпuти «сердити, злити,,_ лЮтйтися 
«сердитися; бути дуже с1: 1ьним (про 
мороз, негоду)», лютіти .. (ставати лю
тим; лютитися», лютішати, [лютовати] 
«злпти, сердити» Б і, лютувати «ви
являти злість, сердитися; виявлятися з 
надз:зичайною силою (про мороз, него
ду»), лютуватися «Те.», [влЮтитися] 
«розсердитися, спалахнути гнівом» Ж, 
відлютувати «перестати "1ютувати, [пе
резлитися]», (злютіти] <:стати лютим>> 
Я, злютуватися «те.», [залЮтий] «лю
тий», [залютувати] «стати лютим, роз
бушуватися», [залютуватися] «розлю
титися», [запрелЮтий] «дуже злий», 
[олютuтися] «розлютуватися», І пралю
ти й] «дуже злий», [прел;&тий] «те.» 
Нед, розлютілий, розлЮчеІ-luй, розлютИ· 
ти, розлютувати, розлЮчувати;- р. 
лЮтьtй «суворий, жорстокий; тяжкий; 
охочий до чогось», Ілют6й] «прудкий, 
відважний, сильний», бр. лЮ.11ь1 «суво
рий, жорстокий, розгніваний; дуже 
сильний», др. люrпьш «жорстокий, ди
кий, ЗЛИЙ», П. \uty «ХОЛОДНИЙ, мороз
НИЙ; суворий, жорстокий, дикий», ч. 
ІНу «дикий, розлючений», ст. l'uty «ди
кий, кровожерний, жорстокий, гострий; 
раптовий», слц. l'uty «суворий, жорсто
кий, злий», нл. luto «прикро, боляче», 
болг. лют «жорстокий; поривчастий, 
тяжкий; гострий, пекучий; отруйний; 
[кислий]», м. луm «злий, жорстокий, 
суворий; пекучий», схв. JЬ{jт «гострий, 
пекучий; І кислий]; дикий, жорстокий, 
тяжкий; твердий; ламкий», слн. ljut 
«жорстокий, злий, дикий; гострий, пе
кучий», стсл. 1\І<:!Т"h «дикий, жорстокий, 
трудний; раптовий»;- псл. ljutь «гріз
ний, суворий, жорстокий, дикий; го
стрий, пекучий» (про диких звірів, от
руйних змій, сильний мороз, вогонь, не
году та ін.);- єдиної етимології не має; 
зіставлялося з кімр. llid (*luto-) «гнів, 
шал» (Bern. І 759-760; Младенов 284; 
Pokorny 691), з тох. lyutar «дуже, за
надто» (з суфіксом порівняльного ступе-
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ня -(t)ero-, Fraenkel IF 50, 14-15; Веrп. 
І 760), з лит. lutis (liutis) «буря» (Мла
денов 284; Bern. IF 10, 153), припускала
ся спорідненість з нім. Wild «дикий» з 
переходом іє. *velto > *\euto (Machek 
ESJC 337; ZfSIPh 24/1, 116), а також 
можливість запозичення пракельт. *lu
to- «rнів» (Lehr-Splawinski RS! 18, б); 
пов'язувалося з гр. Лt'нннх «біс; шал, 
скаженість» (Fick І 541; Младенов 284), 
припускалася можливість зв' язку з нім. 
liederlich «розпусний», лат. lubido «при
страсть», псл. ljubiti «любити» (Мла
денов 284), з лит. launs «злий, поганий» 
(Endzelin ВВ 27, 191); реконструюється 
іє. *lёut-/lut- «лютий» (Pokorny 691), 
* leu- «Відрізувати, в ідокремлювати » 
(Петлева Зтимология 1979, 42-50).
Фасмер-Трубачен ІІ 547; Преобр. І 
495; Горяев 198; Slawski IV 691-692; 
Brilckner 300; Holub-Ly~r 291; Holub
Kop. 208-209; Schuster-Sewc 871, 873-
874; БЕР ІІІ 581-584; Skok ІІ 340-
341; BezJaj ESSJ ІІ 146. 

лЮтиИ2 «другий календарний місяць 
року», [лЮтень, лЮтинь МСБГ] «те.», 
лютневий, [лЮтовий] «лютневий» Ж. 
[палютий] «місяць лютий; березень» 
Ж;- р. ст. лЮтьtй «другий місяць ро
ку», бр. лtЬтьt, п. luty «те.», ст. «сі
чень», [luten];- результат субстантива
ції прикметника лютий (псл. ljutьjь) 
«суворий, холодний; злий, жорсто
кий».- Кочерган Мовозн. 1967/1, 51; 
Кравчук УМШ 1955/3, 61; Holynska
Baranowa 29-31; Slawski IV 392; 
Bri.ickner 304; Шаур 3тимология 1971, 
99.- Див. ще лЮтиИ1 . 

[лЮтик] (бот.) «жовтець їдкий, Ra
nuпcuJus acer L.; аконіт, Aconitum пa
peJJus L. (Murb.)» Ж. Mak, [лютік] 
«водяний жовтець, Batrachium aquatile 
Wimm. (RaпuncuJus aquatilis L.)» Mak, 
[лютий цвіт] «жовтець їдкий» Mak;
p. лЮтик «жовтець їдкий», [лЮтик
прьицинец, лЮтьtй цвет] «те.», [лЮтик 
голубой] «аконіт», [лют Як] «те.», ч. 
litik «жовтець отруйний, Ranunculus 
sceleratus L. »(з р.), болг. [лютик] «те.», 
[водеІ-l лютивец] «водяний жовтець», [вод
но лютиче] «те.», [лютиче] «жовтець 
їдкий», [лютница], схв. ;ьутич, [;ьути
ЧЕ, ;ьути жаб1Ьак] «те.», JЬij!nuh «те.; 
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[аконіт]»;- похідне утворення від лЮ
тий\ назва зумовлена отруйністю ро
слин та їх подразливою дією на шкіру; 
спочатку назва l\Югла стосуватися жовт

цю отруйного, звідки за схожістю дії 
була перенесена на жовтець їдкий і 
далі засвоєна як родова назва.- Фас
мер-Трубачев ІІ 546; КЗСРЯ 250; 
Анненков 7, 289, 290; Machek J m. rostl. 
45, 49, 50; БЕР ІІІ 581-584; Симоновиn 
8, 381.- Див. ше лЮтий1 . 

лЮтня «старовинний струнний щип
ковий музичний інструмент», [лютнuст] 
«гравець на лютні» Ж;- р. бр. болг. 
лЮтня, n. lutnia, ч. loutna, ст. lutna, 
слц. lutna, вл. lutnja, схв. лут1ьа, 
слн. lutnja;- через посередництво поль
ської і німецької мов (сни. Jute, нвн. 
Laute «лютня») запозичено з роман
ських мов, імовірно, з італійсьхої; дже
релом іт. liuto, фр. luth, ст. lei.it є араб. 
aJ-•u d «те.».- СІС2 502; Richhat dt 75; 
Фасмер ІІ 546; Преобр. І 495; Горяев 
198; Slawski IV 389; Bri.iclшer 304; Kopa
linski 589; Holub-~yer 294; Holub
Kop. 211; Schuster-Sewc 871; Bern. І 
696; Юuge-Mitzka 427; J_okotsch 166.
Див. ще алеута. 

[лют6к] «пряжа, намотана на мото
вило» Л;- р. [лют] «міра пряжі»;-
неясне. 

лЮтра - див. літра. ~. 

[лютровий] (у сполученні лютрові 
залізця «вид пастки для лисиuь, ку
ниць, тхорів і подібних звірів»);- не
ясне. 

[лютрувати] «очишати, рафінувати» 
Ж. [лютрfвка] «пристрій для очищення, 
рафінування» Ж, [лютр6ваний] «очи
щений (про самогон) МСБГ; (про солі 
взагалі і особливо про селітру) Б і»;- р. 
[литровать] «очищати (солі, сірку)», 
п. Jutrowac «те.»;- через посередни
цтво польської мови запозичено з ні
мецької; еви. liutern, Jutern, · нвн. Jau
tern, llautern] «ТС;» є похідним від 
прикметника свн. luter «чистий, без 
домішок, ясний, проЗорий» (нвн. lau
ter «те.», двн. (h)lutter), спорідне
ного з днн. !1\Uttar, днідерл. !Uttir, 
снідерл. luter, lutter, дангл. h!Uttor, 
гот. hlutrs «чистий)), гр. хЛ6~ш, хЛ6бєLv 
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«хлюпати, бити (нро хвилі); промивати, 
полоскати», xЛlнSwv «морська хвиля, 
прибій».- Шелудько .38; Richhardt 75; 
Фасмер ІІ 50.3; Slawski IV .390-.391, 
.392; Kar!o\vicz SWO 350; Matzenauer 
246; Mac!1ek ESJC .345; Кluge-Mitzka 
428. 

[лютуват] «хворіти на шлунково-киш
кову хворобу (перева)КНО про поросят)» 
Л;- пов'язане з лютувати «шаленіти, 
ЗЛИТИСЯ», ПСЛ. \jutovati «Те.; бути В 
ТЯ)Ккій ситуації, хворіти», похідним 
від ljutь «лютий; гострий, пекучий».
Slawski IV 305-306.- Див. ше лЮ
тий1. 

лютувати (техн. заст.) «паяти», від
лютувати «відпаяти», злютувати «скрі
лити, спаяти», розлютуватися «розпа
ятися», улютувати «впаяти»;- бр. лі
таваць «ПаЯТИ», П. \utowac, Jitowac, 
ч. letovati, слц. letovat', вл. 1etowac 
«те.»;- через посередництво польської 
мови запозичено з німецької; нвн. loten, 
свн. lreten «Па яти» є похідним від свн. 
Ібt «свинець (нвн. Lot «сплав металів 
для паяння»).- SW ІІ 781; Slawski IV 
390; Bri.ickner 379; Karlowicz SWO 349-
350; Machek ESJC 328; Ho1ub-Lyer 286; 
Bern. І 743; Mikl. EW І 176; Юuge
Mitzka 447 . .:.__ Див. ще лудИти.- Пор. 
лут2 , лютазня. 

люфа1 (бот.) «однорічна рослина з 
родини гарбузових, Luffa Cav. »;- р. 
лЮффа «те.; губка з волокнистого плода 
люфи», п. luffa «те.», ч. lufa «тканина 
для виготовлення устілок для взуття», 
слц. lufa (бот.) «люфа», схв. луфа 
«те.»;- очевидно, засвоєна з новола

тинської наукової номенклатури назва 
рослини luffa, що, як і нім. Luffa, фр. 
luffa, походить від і сп. lufa «те.», Д)Ке
релом якого є ар. lufal' «те.».- СІС2 

502; Kopa!inski 586; Holub-Lyer 295; 
Юеіп 911; Lokotsch 13333

• 

[лЮфа 2 ] (заст., рідк., військ.) «дуло» 
О, МСБГ;- запозичення з польської 
мови; п. lufa, як і слц. [l'ufa] «те.», 
походить від нвн. Lauf «Дуло (гвинтів
ки, гармати); nir»; пов'язаного з Iau
fen «бігти (двн. (h)louf(f)an), спорідне
ним з дни. hlopan, гол. loopen «те.», 
дангл. hleapan «те.; скакати», англ. 
leap «скакати>>.- Slawski lV 372; 

люцерна 

Briickner 303; SW ІІ 775; Karlowicz SWO 
348; Юuge-Mitzka 426; Юеіп 874. 

люфт (спец.) «зазор мі)К частинами 
машини, пристрою; [повітря О, МСБГ; 
протяг МСБГ; отвір для вентиляції О, 
МСБГ; тяга в печі МСБГ; кватирка 
МСБГ]», [лЮфта] «димохід» МСБГ, 
[люфта] (мн.) «зольниК» О, [лЮфник] 
«дачник» О, [люфтівнuк] «курортник» 
МСБГ, [лЮхта] «в'юшка» J1, [юхт] «міс
це в грубній стіні, яке під час вимітання 
са)Кі розмуровується» Ме;- р. люфт 
«зазор», [лЮфта] «канал в опалюваль
ній печі», [люхт, лЮхта] «те.», бр. 
[люхт] «димохід, горище», [лЮфцік] 
«кватирка», [лЮха] «отвір для виходу 
диму з курної хати», [люхт] «димохід; 
отвір у лазні, яким виходить пара», 
[лЮхта] «віконце у фундаменті; в'юшка, 
димохід; простір мі)К піччю і стіною; 
отвір для виходу диму з курної хати», 
[лЮкта] «те.», п. luft «rювітря, димо
хід; [протяг]», [lucht, Iukt] «Те.», [luch
tol «отвір (у мурі)», ст. 1uft «подув 
повітря; отвір для провітрювання», 
1oft, locht «те.», ч. слц. полаб. luft «По
вітря», вл. 16It, схв. луфт, слн. заст. 
luft «те.»;- запозичення з німецької 
мови (у значеннях «повітря, зазор», 
можливо, безпосереднє, в інших зна
ченнях не виключене польське посеред

ництво); нвн. Luft «повітря», свн. двн. 
luft «те.» споріднене з днн. luft, гол. 
Iucht, дангл. lyft, англ. [lift], гот. luf
tus, дісл. lopt «те.»; дальші генетичні 
зв'язки неясні.- СІС2 502; Slawski IV 
372-373; SW Il 771-772; Briickner 
303; Karlowicz SWO 348; Holub-Lyer 
295; Юuge-Mitzka 449; Юеіn 910. 

[люхувати] «поливати зварену рибу 
саламуром (солоною юшкою)» Мо, Дз;
неясне·, мо)Кливо, пов'язане з юха «юш
ка» або з бр. [лёк] «розсіл, зокрема від 
оселедців», п. ст. lak «вид розсолу з 
солоних риб; [розсіл з оселедців у боч
ках]», [lak, 1ok] «вода з"м'яса або риби, 
заправлена сіллю і )КИром». 

люцерна (бот.) «Medicago sativa L.», 
[лицерія] «те.» МСБГ, [луцерн.а Mak, 
люцерія МСБГ, люцерка МСБГ, люцерня 
Mak] «Те.», люцерник «поле, засіяне 
люцерною», люцернu[це «поле, з якого 
зібрано люцерну»;~ р. болг. люцерна, 
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бр. люцарна, п. lucerna, ч. lucerka, lu
cinka, [Jucerna], слц. lнcerna, lucerka, 
lucinka, м. луцерка, схв. луцерка, лу
церна, слн. lucerna;- запозичене, мож
ливо, через посередництво німецької 
мови (н. Luzerne «те.») з французької; 
фр. luzerne «люцерна», luiserne <<те.» 
походить від пров. lucerno «світляк», 
джерелом якого є лат. lucerna «лампа», 
пов' язане з Jucere «бути ясним, світи
ти», lux <<світло», спорідненими з псл. 
luёь, укр. [луч], і утворене за анало
гією до синонімічного lanterna «лампа, 
ліхтар» (з гр.); назва рослини пояснює
ться або тим, що її насіння має блискучу 
жовту поверхню, або жовтими яскрави
ми квітами; висловлювалось припущен
ня, що назва рослини походить від 
назви швейцарського кантона нім. Lu
zern «Люцерн», оскільки у хорватській 
мові існує назва люцерни svajcarska 
djeteHna (Macl1ek ESJC 342-34~і; Jm. 
rostl. 121; HoJub-Lyer 294).- СІС2 502; 
Slawski lV 362; БЕР ІІІ 585; Dauzat 
446; Юuge-Mitzka 451; Юеіn 909.
Див. ще луч1 . 

люцифер «диявол, злий дух», лю
цИпер «біс», луцИпер <<те.», [луцИпір] 
«те.; неЧупара, замазура; мара; той, хто 
не любить умиватися Ме»;- р. люцu
фер <<сатана», ст. «nланета Венера», бр. 
[люцьтар], п. lucyfer, lucyper «біс; 
ранкова зірка», ч. lucifer, [luciper] 
<<Диявол», [lucyper] <<нікчема», слц. 
lucifer «диявол», вл. Luciber, болг. 
Лt}цuфер, схв. Луцифер, слн. luci
fer <<те.»;- запозичено з латинської 
мови, можливо, через посередництво 

польської; лат. Lucifer <<ранкова зоря» 
є складним утворенням з основ 

іменника lux (род. в. lucis) <<світло», 
спорідненого з псл. Іuёь, укр. [луч], 
і дієслова fero «несу», спорідненого з nсл. 
ber9, укр. беру, брати (букв. «світло
носний»), що є калькою гр. QJШUQJ6po\; 
«світлоносний; ранкова зоря» (в грець
кій міфології - діва-зірниня, яка про
ходила nеред світанням із смолоскипом; 
у християнському середньовіччі назва 
була перенесена на володаря пекла).
СІС2 502; Slawski lV 362-363; Kopa
linski 585-586; Holub-Lyer 294; 
Skok ІІ 323; Battisti-Alessio 2277; 
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KJein 909.- Див. ще брати, лучІ, 
люкс.- Пор. фосфор. 

[лЮшев] <<nомийне відро па трьох 
ніжкаХ» Ж. [лЮшів] <<те.» ВеУг;- п. 
[luszofJ щеберко для миття кухонного 
начиння», заст. l6szow, [luszof, liszaf, 
liszof, luszaf], ч. [losov, lesov] «те.»;
через посередництво nольської мови за
позичено з німецької; нвн. Losche <<По
жежне відро; діжка для охолодження 
інструменту (у ковалів)» пов' язане 3 

loschen <<гасити» ( < герм. *lek-skan < 
*leg-skan, спорідненим з nсл. *lttg· 
ti, укр. лягтИ); приnускається також, 
що в основі західнослов'янських форм 
лежить незасвідчене нім. Cosch-schaff, 
складне утворення з основ дієслова 
loschen <<гасити» та іменника schaff <<nо
судина, бочка» (Machek ESJC 340; Mat
zenauer LF 9, 217).- Slawski IV 342; 
SW ІІ 780; Karlowicz SWO 349; Юuge
Mitzka 446-447.- Див. ще люсувати. 

[лЮшка] <<в'юшка»;- результат кон
тамінації синонімічних [лЮхта] і в' Юш
ка <<те.».- Див. ще в'Юшка, люфт. 

[лЮшкИ] (вигук для відгону телят 
Г; вигук, яким проганяють корів Л);
неясне; можливо, пов' язане 3 вигуком 
луч, яким відганяють теля від корови 
під час доїння.- Пор. луч2 • 

[люшнюватися] «вести розмову, об
мінюючись гострими і дотепними реплі
ками» Ж;- неясне. 

лЮшнЯ «дерев'яна деталь, яка зв'я
зує вісь воза з полудрабком; r підпірка 
ЖJ», [клtjuтя Пі, лушнЯ, лучнЯ, лішня 
Slawski, лічня тж} «те.>>, [люшеннuй1 
<<який має люшню», [налушнuк] <<кіль
це, яким кріпиться люшня до полу
драбка», [налЮшник, налЮшня] <<те.»;
р. [люшнЯ], бр. [лЮшня];- запозичен
ня з польської мови; п. lusnia, []isnia, 
Jisznia, lucznia], як і ч. Шеn, [l'usna, 
lucna], ст. l'usne, слц. [lusna, lusei11 
«Те.», походить від еви. liuhse (нвн. 
[Ceuchse, lise, liehs]) «те.»; існує думка 
і про спорідненість німецьких і сло
в'янських слів (Веrп. І 759; Юuge
Mitzka 437).- Шелудько 38; Richhardt 
75; Фасмер ІІ ,547; Потебня РФВ 2, 
16; Преобр. І 495-496; Sla~ski IV 388; 
I3riickner 304; Machek ESJC 336; Но-
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Jub-Lyer 290; Holub-Kop. 208; Mikl. 
EW 176; Matzenauer 246. 

[люштикувати] «весело жити» ВеЛ, 
[лf('питик1 <<розвага» Пі, ст. лющтик 
<<Те.»;- запозичення з польської мови; 
п. заст. lusztykowac <<бавитися, гуляти, 
бенкетувати», Jostowac <<Те.» пов' язані 
з lusztyk «бенкет, гулянка, забава, бе
сіда», [lustyk] <<те.», яке походить від 
нвн. І ustig <<веселий», пов'язаного з 
Lust <<радість» (еви. двн. lust <<те.»), 
спорідненим з днн. гол. шв. lust, дангл. 
lust, англ. lust, дісл. lyst, losti, дат. 
lyst, гот. lostus <<те.», псл. lasь, укр. 
ласий <<ОХОЧИЙ».- Slawski IV 387-388; 
S\V ll 780; Briickner 304; Karlo,vicz 
SWO 349; Юuge-Mitzka 450; Юеіn 
913.- Див. ще дасий 1 • 

ля1 (муз.) <<шостий звук музичної 
гами і нота, що його позначає»,- р. 
бр. ля, п. ч. слц. la, болг. схв. ла, слн. 
!а;- запозичення з італійської мови; іт. 
]а «те.», як і назви інших нот гами, 
походить від початкового складу одного 
із слів першої строфи латинського ре
лігійнот гімну св. Іоанну.- СІС2 502; 
ССРЛЯ 6, 455; Sl. wyr. obcych 415; 
БЕР ІІІ 260; Battisti-Alessio 2143; 
Dauzat 424; 737.- Пор. до3 , мі. 

[ля2 ] <<коло, білю;- р. [ля], бр. 
[ля, ле, лі];- результат редукції при
йменника білЯ (див.). 

[ля3 ] (вживається як вставка, пор. 
<<Я ходив ля до него») Г, Ж, ВеЗн;- не
ясне; можливо, пов'язане з бр. [ля] <<бач, 
ГЛЯНЬ», СЛЦ. \а, НЛ. Jaj, Jej, Jej, Je <<Те.>> 
і є результатом редукції та наступної 
десеманти3ації вигуку гля, пов'язаного 
з глядіти. 

[лЯбдати] <<базікати»;- р. [лабай
дать1 «бурмотіти», [лЯбандать] «дзво
нити В усі ДЗВОНИ», [лЯбондать] <<ГОВО
рИТИ», [лЯбзить] «базікати, бурмотіти», 
[лЯбзать] «розголошувати таємницю, ба
зікати», [лЯбзять] <<те.», п. [labiedzic] 
«нарікати, скаржитися; бідувати», [la
bodzic] «тс. », [labodziec, lebodziec1 
«нарікати, лементувати», слн. [labQ'tati, 
labgzati] «базікати, плести»;- афектив
не утворення звуконаслідувального по
ходження, можливо, пов'язане з [лебе
дtтиІ «говорити неясно, лепетати».
Фасмер 11 443, 547-548; Slawski lV 15; 

лягтИ 

Machek ESJC: 316; Bezlaj ESSJ ІІ 118.
Пор. дабудати, лабузнитися, лебедіти. 

лЯбет - див. лабети. 
[лЯга1 ] <<на поливних городах кілька 

грядок між двома рівчаками» Дз;
неясне; можливо, результат фонетичної 
видазміни форми [ляха] «грядка» (пор.). 

лЯrа2- див. лягтИ. 
лягавий <<який відшукує дичину ню

хом» (про породу мисливських собак);
р. легавьtй, (заст.) лягавьtй;- запозиче
но з польської мови, можливо, через 
посередництво російської; п. legawy 
(заст.) <<якпй любить вилежуватися, лі
нивий, сонний», legawy (р ies) <<ляга
вий», legawieo «то.», каш. [legawi] «лі
нивий», як і ч. lehavy (pes) «собака, 
який охоче лягає», lehave оЬШ <<полег
лий хліб», є прикметпикавим похідним 
від дієслова псл. *Jegati <<лягати»; вжи
вання прикметпика щодо собак, мож
ливо, є семантичною калькою фр. chien 
couchant букв. «лежачий собака» (на
зва стосується мисливських собак, яких 
привчають лягати, коли вони поміча
ють дичину); зміна -е- > -я- в росій
ському слові пояснюється впливом фор
ми лягу (Преобр. І 442), на українсько
му грунті вона підтримується пара
дигмами теперішнього і майбутнього 
часу (лягав, ляже).- Фасмер 11 473; 
Горяев 198; Slawski lV 113-114; Bruck
ner 293; Bern. І 706-707.- Див. ще 
лягтИ. 

[ляrомИнець] «витівник» Пі;- не зо
всім ясне; очевидно, результат видо
зміни форми [лагомИнець] «ласун» (з 
проміжним відтінком значення «розпеще

ний ласун»).- Див. ще легумfни. 
лягтИ, лягати, ліг (мин. ч.), [лічй Ж, 

лягttй] <<ЛЯГТи», [ляговйтися] <<лягати», 
[лЯзькатиl «Те.» (дит.) Ж, [лЯга] <иJе
дар» Л, [лягавина] «пологий берег річ
ки» Ч, [лЯгй] <<час, коли лягають спати», 
[ляг Л, лягм Л, лЯгмо, лЯговtі, лЯгома, 
лЯгоми Ж] «те.», [лягівкаІ <<ЧаG виси
джування яєць» Ж. [лягівнИця] «спаль
ня Ж; ліжко, постіль Пі», [ляговнИця] 
<<те.» Пі, лігма (присл.) «лежачи», [ляг
ма] <<тс. » Ж, [лЯгом] (у сполученні [л. 
під'їжджати} «під'їжджати боком чов
на}>) Дз, влягтИся, [влячИся, влягчuсяl 
«улягтися, заспокоїтися», ІвлЯги] «час; 
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Іюли лягають спати» Л, вuлягти, вu
лягтися, вилягальність (с.-г.), відляг
тu, [долягатu) «дуже давити, боліти» 
Ж. [злегтися) «злежатися», [злєчu, злє
щй1 <<померти; загинути; захворіти» 
МСБГ, [злягатися] <<вступати в любовні 
зв'язки», злягтИ <<лягти; занедужати; 
[розродитися]», [злягчu, злячй ЖJ <<зляг
ти», [злЯганий] «який злігся» (про сніг), 
[залягтИ] <<захворіти» Я. [заляtІй], [за
лячИся] «залягти в норі, поселитися», 
залягання «скупчення; розміщення; [за
сада]», [заль6ги] «засада», [завлЯгu] <<час, 
коли лягають сnати», налягати, напо
лягати, облягтИ, облягтИся, [облячй] 
<<Облягти», [ 6блягц] <<час, коли лягають 
спати», [облЯгма] (присл.) <<коли ляга
ють спати», [облЯгома) <<тс. », підлягати 
«бути залежним, підпорядкованим; по
трапляти під дію, вплив чого-небудь», 
полягтu, [полягтйся] <шолягти», lп6-
лячu] «полягати» Нед, [п6ляг] <<тиск; 
вантаж» Нед, [поміжка] <<виляглий 
хліб» ЛЧерк, полеглuй, повилягатu, 
позлягати, позалягати, поналяеатu, 
прилягати, прилягання (вид граматич
ного зв'язку), прилягаючий, [розлЯглuй] 
Нед, [улягати] <<Налягати Пі; мчатися 
(про коней; собак, вовків)», [улягатися] 
«лягати; стихати, припинятися; [пого
дитися Пі]», [улЯги] «пізній час, коли 
люди лягають спати» Мо, lулЯгова, 
улЯгома] <<тс. », [уляг6вина] <<улоговина», 
[улЯглий] <<nодатливий» Нед;- р. [ле
гать] <<лягати», лечь (лЯгу, лЯжешь) 
<<ЛЯГТИ», [лечй, легЧU, легтu) <<ТС. », бр. 
легdць, легчь1, (лЯгу, лЯжаш), [легці], 
др. л15гатu, легати, лецu, лягу, п. Jegac 
<<лягати; лежати, спати», ]ес (l~g~. 1~
zesz) <<лягти», ч. lehati (lel1am) <<лягати», 
lehati (leham) <<лежати», Іесі (J'ahu, 
1ezes, lezes) <<лягти», слц. J'ihat' <<ляга
ти спати; падати; сnати», вл. Jehac <<ля
гати», lehac so «спиратися на щось», 
пл. legas «(часто) лежати», legas se <<ча
сто лягати», полаб. Іa.ogne <<ляже», болг. 
лЯганl, легна «лягати; прилягати (про 
одяг)», [л егам] <<КЛасти», м. легам «ля
гати», схв. лиjегати (лі'Ljежем), легати 
<<лягати, лягати спати, ложити», леtш 
(лежём) <<JJЯГТИ>J, СЛН. JE~gati (legaш) 
<<лягати», !~сі · (l~zem) <<лягти», стсл. 
NЬr"ти, "'1:; ж ж <<лягати; лежати», І\€Ш-
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ТИ, 1\.1\ГЖ <<ЛЯГТИ»;- ПСЛ. *]egti (\~gQ ), 
ітератив legati (1e!:;ajQ, 1ez<;>) і далі 1e
zati (*lez<;>); праслов'янською іннова
цією є поява носового інфікса (*le-n-g-) 
в парадигмах теперішнього і майбут
нього часу (пор. стсл. 1\.1\J'Ж, рос. лflгу), 
паралельного до форм псл. s~dQ <<сяду» 
від sesti <<сістИ»; в українській мові 
рефлекс інфіксації перенесено і в форму 
інфінітива.- Фасмер І І 490, 549; Пре
обр. l 449-450; Горяев 184; Slawski lV 
92-93, 110-111; Brilckner 292; Ma
chek ESJC 329; Holub-Jyer 287; Ho
lub-Kop. 204; Schuster-Sewc 820-821; 
БЕР 111 587-588; Bezlaj ESSJ 11 131; 
зсся 14, 99-100; Bern. І 706-707, 
708; Mikl. EW 162-163; Meillet Etudes 
21-22; Trautmann 158.- Див. ще ле
жати. 

[ляд1 ] (бот.) <<горошок, Vicia L. Mak; 
горошок посівний, вика, Vicia sativa L. 
Mak; горошок шорсткий, Vicia hirsuta 
(L.) S. F. Gray. 0», [лід6к] <<горошок 
шорсткий» О, [лядик ВеНЗн, лядік ВеЛ] 
«ТС. », [лЯднйк] «горошок Г; вид рослини 
Ж; чина чорна, Lathyrus niger (L.) 
Bernh. Mak; чаполоч, Hierochloё І\. Br. 
Mak»;- р. [лЯднuк] <<чаполоч», бр. [лЯ
да] «горошок», [лЯдо] <<тс. », др. лядина 
«бур'ян, зілля», п. [lendzion, lendzioch, 
lendziak] <<чина», [l~dziej, J~dziaj] <<Ди
кий чорний горошок у збіжжі; горошок, 
що цвіте блакитно», [lendzian] <<вика», 
ст. 1edziniec <<чrша», ч. [lidenec] <<Вид 
гороху», ledenec <<тетрагонолобус, Tet
ragonolobus Scop.; (ст. і діал.) лядвенець 
рогатий, Lotus corпicu]atus L. », [la(li
nec] <<чорний горох, що цвіте червоно», 
ст. 1ednik <<вика», слц. l'adriik, l'adnica, 
l'ednicek <<те.», l'adnicek <<еспарцеТ», 
l'adenec <<лядвенець», [1'ednik) <<тетра
гонолобус», болг. [лединяк] <<Пшіш<а 
весняна, Ficaria verna Huds. (Ranuncu-
1 us ficaria L.) », [ледняк, ледник], схв. 
[ледиrьак] <<Тс. », [ледин,ища] <<стократ
ки багаторічні, Bellis perennis L. », 
[лединско цветиче] «тс. », слн. [lednik] 
«горошок», [lednikl · «тс. », ledinscica 
<<стокротки багаторічні», стсл. 1\h'ІДИN/\ 
«бур'ян, зілля));- псл. J~dь, l(idьnikь 
<<бур'яю), пов'язаl)і з 1~do <<Необроб
лена земля)); назви зумовлені тим, що 
рослини зустрічаються на пустищах або 
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в погано оброблених посівах культур
них рослин.- Преобр. І 496-497; Ан
ненков 167; Slawski lV 201-202; Bгilck
ner 297; Machek ESJC 324; J m. гostl. 
20, 122, 126; БЕР ІІІ 343, 345, 346; Bezlaj 
ESSJ 11 131; Bern. І 706.- Див. ще 
лЯда 2.- Пор. лЯдвенець. 

ляд2 (розм.) (у виразі на який ляд 
«для чого, навіщо»);- очевидно, запо
зичення з російської мови; р. Іляд] 
«Злий дух, біс, нечистий», у виразах 
Ік ляду] <що біса», [какого ляда] «наві
ЩО)> та ін., [лЯда} «нечистий дух, чорт» 
не зовсім ясне; зіставлялося з [ледачий] 
«погані1й, негідний І>, п. ladacy <<чорт» 
(Фасмер 11 549; Bern. І 698); можна 
припустити також зв' язок із словом 
[лЯда] <<nоляна в лісі, сінокісний острі
вець на болоті; земельна ділянка», 
тоді ляд - первісно «дух, що живе у 
болотистій місцевості».- Преобр. І 
443-444. 

лЯда1 «рухома покришка, дверцята; 
відкрита полиця або віконниця в крам
ниці, що використовується як прила
вок; частина ткацького верстата; [вікно 
в крамницю, льодник, ЯІ<е закривається 

опускною ставнею; спуск у погребі Бі; 
міра сипких тіл, ящик на 40 кг зерна 
МСБГ] », [лЯдва] <<ляда в погребі» Л, 
[лЯди] <<Віконниці, що закривають вікно 
знадвору» Ва, [лЯдо] «кришка, двер
цята погреба; верхня частина стола; 
дверцята, що закривають вхід на гори
ще хати чи сарая; бердо» Л, [ляд6к] 
<<бердо» Ник;- р. лЯда <<відкидні двер
цята, що закривають вхід у погріб, 
на горище; відкидний прилавок; дере
в'яні дверпята, які закривають вхід у 
шахту; рама в погребі, на яку навішу
ються двері; частина ткацького вер
стата», [лМьt] <<віконниці», бр. [лЯда] 
«пристосування для підіймання колод; 
частина ткаць.кого верстата; пристосу

вання для різання соломи на січку», 
п. lada «скриня; прилавок; [магазин; 
частина ткацького верстата; прилад для 

піднімання тягарів]», ч. [lada] «скриня» 
(з слц.), слц. lada «скриня; [труна]», 
полаб. lodo <<скриня, скринька; тр рІа; 
чорнильниця», схв. ладица <<шухляда», 
слн. [lada] · <<скриня»;- запозичено з 
німецької мови (можливо, через посе-

лЯда 

редиицтво польської); н. Lade «скриня, 
шухляда; [частина ткацького верстата; 
пристосування для піднімання тягарів; 
труна]» (свн. снн. Jade <<скриня; балка», 
двн. *hlada) пов'язане з laden «ванта
жити; заряджати», звідки також укр. 
[ладувати] <<тс. ».- Шелудько 38; 
Трубачев Рем. терминол. 136; SW 11 
673; Sla\vski lV 20-21; Briickner 289; 
Bern. І 682; Kluge-Mitzka 418.- Див. 
ще класти, ладувати.- Пор. лЯда 2 • 

[лЯда2] <<грядка в низовинній місце
вості Л; місце в лісі, оброблене під 
посів Бі; сінокісний острівець на болоті 
Ч; поляна в лісі; земельна ділянка тж», 
[лЯдо] <<висока місцевість у лісі, поросла 
будівельною сосною; занедбана, поросла 
травою і чагарником місцевість Л; ост
рівець на болоті, сухий сінокіс Ч; 
поляна в лісі; підвищення, поросле 
кущами; городи поблизу болота; земель
на ділянка на місці викорчуваного лі
су; земельна ділянка тж», [лядйна] 
«сосна, що росте на ляді; тверда частина 

серцевини сосни чи ялини Ник», [лядо
вате дерево] «тверда частина серцевини 
сосни чи ялини» Ник, [ляд6ва сосна] 
<<смолиста сосна» Ник;- р. [лЯда] <<по
ле, nоросле молодим лісом; цілина, поле 
на місці викорчуваного лісу; розчищене 
під грядки або сінокіс місце в лісі; 
міра землі; місце, незручне для обробіт
ку; сире місце серед посівів; ліс; лісова 
вирубка; сухе місце серед болота; бо
лото; низький берег», бр. лЯда <<Ділян
ка, на якій вирубано ліс; розчищене під 
посів або під сіножать місце в лісі», 
др. лядuна «пустище, бур'яни, густі 
кущі», п. [lada] «новина; викорчуване 
місце» (очевидно, з бр.), [l~dzina] <<стер
ня», [ladzina] «те.», ч. lado (частіше 
мн. lada) «необроблювана земля», слц. 
lado (у сполученні Jezat' ladom), вл. la
do, (мн.) lada, нл. !Єdо, (мн.) Jeda <<тс. », 
полаб. l'Qdii <<Орна земля, поле», болг. 
[леда, ледuна] <<НОВИНа, гірСЬКИЙ луг», 
м. ледина <<пуста, необроблена земля», 
схв. ледина, леді'.tна <<Поле, яке тривалий 
час нt: оброблялось», слн. Jedina «необ
роблені поля»;- псл. *І~dо <<Необробле
на земля»;- споріднене з прус. lindan 
«долина» (зн. в.), шв. [linda] < *len
dhia- «пар», дірл. land «відкритий про-
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стір, відкрите місце», скімр. 1\an «пусте 
місце, відкрита місцевість», брет. lann 
«дика, необроблювана рівнина», гот. 
land «земля, поле, країна», нвн. Land 
'<країна; земля, грунт; суша; сільська 
місцевість»; іє. *lendho-; сумнівний 
зв'язок з дісл. Jundr «гай» (Bern. І 705; 
Liden PBrB 15,,521-522); непереконли
ва гіnотеза (Sachmatov AfSIP\1 33, 
90-91) про кельтське походження псл. 
*1~do; існує приnущення про доіндо
європейське походження іє. *Іеndhо
«пустище, степ» (Rudnicki BPTJ 15, 
1;35; OStir 'Beitriige 52).- Фасмер-Тру
бачев ІІ 549; ТоJ](~той Сл. геогр. терм. 
16-17, 134--143; Г1реобр. І 496--497; 
Горяев 198; Sla\vski IV 199--201; Ma
chek ESJC 317; Holub-Lyц 278; Ho
lub--Kop. 198; Schuster-Sewc 798; 
БЕР ІІІ 345-346; Skok ІІ 284; Bezlaj 
ESSJ ІІ ІЗО; Trautmann 157; Кluge-
Mitzka 420--421; Pokorny 675; Мельни
чук 3тимология 1984, 144; Stang 33.
Пор. ландшафт. 

лЯда3 «будь-, -небудь; (займ.) будь
який, кожний»;- запозичення з поль
ської мови; п. 1ada < le-da «те.)} має 
спільне походження з укр. [леда] 
«те.».-- Slawski IV 21-22; Briickner 
289.- Див. ще леда. 

[лЯдаЧ «ледар», [лЯдuна] «погань» 
Пі;- не зовсім ясне; можливо, пов'я
зане з р. [ляд] «біс; ледар; біда, неща
стя; хвороба; щось погане, старе, не
потрібне», [лЯда] «нечистий дух, чорт, 
заразна хвороба, ледар», [лядuна] «хво
роба; хвороблива людина; ледар», 
[лядdвьtй! «хворобливий», [лядdтьl 
«хворіти», [лядетьJ «слабнути, хирі
ти, хворіти», болг. [л-одdв] «хворобли
вий», [ладdв, ладИв] «TG.».- Пор. ляд2 , 
лядащий. 

[лЯдац] (згруб.) «ледащо» МСБГ, 
[лядdцкий] «ледачий» МСБГ;- оче
видно, результат скорочення запозиче

ного з польської мови * лЯдацо; п. lada
co відповідає укр. ледащо.- Slawski IV 
22--23; Briickner 289.-- Див. ще ледач. 

[лядащийl «лінивий, поганий, нік
чемний»;- р. [лядdщийl «те.; хвороб
ливий; розnусний» (з укр.), бр. лядdшчьt 
«GТарий; кволий, хворобливий; поно
шений; [нікчемний, поганий, лихий]» 
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(з укр.), п. laqaszczy «розпусний, ева
вільний; який-небудь, нічого не вар
тий» (з укр.);- складне утворення з не
означеної часпш [лЯда] «бvдь-який, 
нкий-небудь», синонімічної [леда] «те.», 
і рефлекса займенникового еле:v~ента 
-щий, який міг виникнути як форма чол. 
р. до ледащо внаслідок сприймання його 
як форми прикметника середнього роду 
(пор. п. [ladyl «який-небудь», вторинне 
у відношенні до частки lada «те.», що 
сприймалась як форма ж. р. прикметни
ка, див. Sla\vski IV 21--22); укр. [лядd
щий] могло з' явитися також у результа
ті заміни в [ледащий] <<те.» першого ком
понента синонімічним [ляда]; думка 
про запозичення р. [лядdщийl з поль
ської мови (Bern. І 698) помилкова.
Фасмер ІІ 474; Преобр. І 443-444; 
Slawski IV 23; SW ІІ 674; Mikl. EW 
162.-- Див. ще леда, ледач, лЯда3 • 

лЯдвенець (бот.) «Lotus L. », [ледве
нець, леденецьl <<лядвенець рогатий, Lo
tus corniculatus L. » Mak, [лядвецьJ <<ви
ка, горошок посівний, Vicia sativa L. » 
Ж;-р. лЯдвенец <<лядВенець», п. l~dzwian 
<<чина, Lathyrus L. », [l~:tdziniec, l~:tdzi
wiec] <<Те.», l~:tdzwieG «горошок, Vicia 
L. », вл. ledzbjenG «лядвенець»;- оче
видно, як і [ляд] «горошок», !лЯднuк] 
«те.; чина чорна; чаполоч», пов'язане з 
[лЯдо], псл. l~:tdo <<необроблена земля, 
цілина», оскільки лядвенець росте на 
необроблених, запущених землях, пе
релогах, луках; через наявність в основі 
-в- назва рослини зіставлялася з р. 
лЯдвея <<стегно», ч. ledvina «нирка», 
слн. ledvice <<нирки» і пояснювалась 
подібністю продовгуватих бобів лядвен
цю до нирок (Меркулова 88; Фасмер ІІ 
549-550; Brikkner 297; Bern. І 705); 
більш переконливе припущення про вто
ринне зближення назви рослини з на
звою нирки за звуковою подібністю.
Преобр. l 496-497; Slawski IV 201--
202; BezJaj ESSJ ІІ 131.--Див. ще 
лЯда2.- Пор. ляд1 • 

[лЯдер] <<верх І<ажуха», [лuдирокl 
<<шкіряне пальто». МСБГ;-- п. ladeF 
(заст.) «шкіра», ladra (заст.) «ТG. », Jadry 
(мн.) «шкіряний панцир на коня», [J,ad
rowacl «Обшивати шкірОЮ», Ч. ет. Jadry 
«шкіряний панцир на коня»;- через 
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посередництво польської мови запозиче
но з німецької; нвн. и~der «шкіра», 
свн. lёder, двн. lёdar споріднені з днн. 
lёthar, гол. le(d)er, дфриз. 1ёther, дангл. 
lёoer, англ. leather, дісл. lёor, шв. 13-
der, дат. loeder «те.»; далі зіставляється 
з дірл. lethar, кімр. lledr, брет. Jezr 
«те.».- Шелудько 38; Slawski IV 24; 
Briickner 289; Karlowicz SWO 333; Ma
chek ESJCS 255; Юuge-Mitzka 430; 
Юеіn 875. 

лядовати, ляд(JІ-tка- див. ладувати. 
[лЯдський] «ляський, польський», 

[лЯцкий Ж, лЯцький] <<те.», [лядовнИк] 
«полонізований українець» Ж. [ЛядчИна] 
<<Польща» Пі, [Ляччина] <<те. » Ж, [ляду
вати] <<бути ополяченим»;- р. [лЯц
кийІ, ст. лядьскьtu <<nольський», лядь
ская земля «Польща», полядитися 
«ополячитися»;- п. ст. [ladzki] <<като
лицький»;- пов'язане з псл. *!~deninь, 
етнічною назвою, що лежить в основі п. 
СТ. *J~ch < *J~dch'Ь, п. Jach «ПОЛЯК», 
звідки укр. лях.- Фасмер ІІ 553; Пре
обр. І 499; Горяев 199; Потебня РФВ І 
257; Slawski IV 18; Rudnicki Prasl. ІІ 
248-250; Brйckner 789; Bern. І 705.
Див. ще лях. 

[лЯжка1 ] «стегно» ВеНЗн, [лЯшка] 
«Те.» Л;- очевидно, запозичення з ро
сійської мови; р. лЯжка, [ляшка] є 
зменш. формою від [лЯга] <<те.» (звідки 
р. лягать «бити ногою; [гойдатися]»), 
яке зводиться до nсл. *J~g-, можливо, 
спорідненого з лит. linguoti «гойдати», 
Ііпgё <<жердина, до якої підвішують 
колиску», лтс. Jinguot, 1igat <<гойдати
(ся)», jengat «хитатися», дінд. Janghati 
«підскакує».- Фасмер І І 548. 

лЯжка2 - див. ляшка1 . 
лязк (рідк.) «звук від удару по 

металу», лЯзкіт <<те.)>;- р. лязг, лЯз
гать;- звук;онаслідувальне утворення, 
паралельне до ляск, пор. [визк] і виск, 
лузга і луска; р. лязг зіставляється як 
звуконаслідувальне утворення з [лезга] 
<<базікало», яке .пов'язуєтьсЯ' з [лазго
тать] <<Тріщати, стрекотати, базікати 
безупинно», лит. lazgu, lazgi:iti «те.».
Фасмер ІІ 476, 550; ЗССЯ 14, 153-155; 
Buga RR І 455, 458.- Пор. лясь. 

лязуревиИ, лязирк6ваний, лязт)рик, 
лязурок -див. лазур. 
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ляк1 «страх», лЯканий, ляклИвий, [ля
кт)чий] «лякливий», [лячлйвийІ «ТС. » Ж, 
лячнИй <<страшний; викликаний переля
ком; [боязливий МСБГJ», лЯчно «страш
но», [лЯшно] «те.», лякати, лякатися, 
[влякатися], вИлякати «злякати, ви
гнати», [вИлякатисяl <<довго боятися» 
Я, [зляк] «переляк» Я, злякати, зля
катися, [злякнт)ти] <<злякати», [злЯкуІ, 
залЯкувати, [залякатися] «злякатися», 
[налЯканецьl <<наляканий» Ж. налЯка
ний, налякати, налякатися, [налЯку
вати], перелЯк, перелЯканий, переля
катися, [полЯка] <<загальний переляк, 
паніка», полякати, полякатися «пер еля
катися » (про багатьох), позалЯкувапzи, 
[поналЯкувати] <<налякати» (багатьох), 
[пополякати] «дуже налякати», [уля
катися, улякнт)тися] «злякатися»;- р. 
[ляк, лякатьl, бр. [ляк, лекацьl, п. l~k. 
l~kac, ч. lek, lekati, слц. l'ak, l'akat', 
нл. Jekas, схв. лецати ее «бути хворим, 
ледве рухатися від виснаження», ле
цати ее «тремтіти від страху, болю; 
уникати, ухилятися», ст. lecati <<бояти
ся, відчувати страх», слн. [lekniti se] 
«злякатися», [lecati] <<вигинати, гнути; 
ставити пастки; тривожитися», [l~cati 
se] «тремтіти, боятися», стсл. 1\.1\l~<'Ти 
«ставити пастки, ловити»;- псл І~ kь 
«страХ», похідне від l~kati /l~cati «зги
нати, кривити; напинати, натягати; ста

вити пастки (за допомогою напинання)»; 
значення <<викликати страх» могло ви

никнути на основі значення <<згинати», 
можливо, спочатку у зворотного діє
слова l~kati se <<згинатися» > <<згина
тися від страху» (пор. щодо семантики 
лит. bugti <<тривожитися, лякатися», що 
зводиться до іє. *bheug-, *bheugh- «зги
нати, гнути»); пов'язане з р. [лЯка] 
<<собака з ввігнутим хребтом», [лЯкий] 
<<кривий, горбатий, зігнутий», укр. [ляц] 
«обвід, основа корзини», лук <<зброя, 
дуга», лт)ка;- споріднене з лит. Jenkiu, 
Jeiikti «гнути; уникати», лтс. Bekt «зги
нати; опановувати»,- дісл. lengia «ре
мінь», алб. \ёng6r «гнучкий»; іє. *Іеnk
<<гнути»; недостатньо обгрунтована дум
ка (Machek ESJё 325) про зв'язок з нім. 
schrecken «лякатИ», спорідненим із 
страх.- Фасмер ІІ 550-551; Булахов
ський Нариси 78; Преобр. І 497-498; 
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Горяев 199; Slawski IV 206-208; Вгіісk
nег 297; Holub-Ly~г 288; Holub-Kop. 
201-202; Schusteг-Sewc 823-824; Bez
laj ESSJ ІІ 129, 132; Вегn. І 707-708; 
Tгautmann 159-160; Fгaenkel 356-357; 
Pokorny 676-677.- Пор. лук\ лука, 
лучИти\ ляц. 

[ляк2 ] (бот.) <<Лакфіоль звичайна, 
Cheiгanthus сhеігі L. » Mak, [ляк золо
тий] <<тс. »Ж. Mak;- п. ч. вл. lak;- за
позичення з німецької мови; н. Lack 
<<тс. » маЄ ідентичне nоходження з Lack 
<<лак, розчин, яким покривають поверх

ню»; укр. ляк золотий є калькою н. 

Goldlack; наукова назва лакфі 6ль похо
дить від н. Uickvi6\e. 

[ляюіч] (орн.) <<бугай, Botaurus stel
Jaгis» Дейн;- похідне утворення від ля
кати; назва зумовлена характером кри
ку цього нічного птаха.- Див. ще ляк1 • 

лЯлечка (ент.) <<Одна із стадій роз
витку комахи, личинка в коконі», [лЯля] 
«личинка бджоли» Дейн, лялькуватися 
«перетворитися в лялечку»;- п. [lalka] 
«личинка овода»;- похідне від лЯлька 
«іграшка»; утворене, очевидно, яr< каль
ка р. куколка <<личинка в коконі», rюв' я
заного з . кукла <<лялька» і утвореного, 
в свою чергу, як калька лат. pupa <<ли

чинка в коконі, лялька»; пор. аналогіч
ні калькп схв. луткица (лутка) «личин
ка в коконі» (від лутка «лялька»), лит. 
lelyte <<личинка в коконі» (від lele <<ляль
ка»), нім. Puppe «личинка в коконі; 
лялька>>; латинська назва лялечки зу

мовлена подібністю нерухомої продов
гуватої личинки в коконі до іграшки
ляльки.- Див. ще лЯля1 • 

лЯля1 (дит.) <<дитина (звичайно мала); 
іграшка», лЯлечка, лЯлька «іграшка», 
ЛЯЛЬКар «ТОЙ, ХТО ВИГОТОВЛЯЄ ЛЯЛЬКИ», 
лялькарство <<мистецтво театру ляльок», 
!лЯлько] «зіниця», ляльковИк «артист, 
який керує ляльками», ляльковий;- р. 
[лЯля] <<Дитина, немовля; дитяча іграш
ка; обважніла, млява людина; тиха, 
спокійна людина», [лЯлька] <<мала дити
на, дитяча іграшка>>, бр. [лЯля] (дит.) 
<<немовля; іграшка», лЯлька «іграшка; 
[забава. втіха; дитина; зіниця]», п. Іа]а 
<<дитяч~ ·іграшка; маріонетка; [(дит.) 
бог; незнайоwий, чужий; важкий кий]», 
lalka «іграшка; [зіниця]», []alkil <<ко-
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пиці хліба на полі», ч. [l'al'a, l'al'ka] 
<<лялька, чужа людина», [l'alickal «не
мовля», [lalal «Недбайлива людина», 
слц. l'a]'o <<Дурень, блазень», полаб. 
l'ol'd (*l'al'a) <<батько», болг. лала «бла
зень», [лало, лалко] (звертання молод
шого брата до старшого), схв. [лала] 
(пестлива назва брата або старшого 
чоловіка в домі), лала (дит.) е<батько», 
[лале] <<Дурень» (у звертанні);- псл. 
l'al'a, слово дитячої мови на позначен
ня дитини, іграшки у формі людської 
фігурки, звідки в деяких мовах значен
ня <<зіниця» (в зіниці відбивається в 
зменшеному вигляді людина), а також 
деяких членів родини; звукозображу
вальне утворення, пов'язане з дитячим 
лепетанням, як і етимологічно відмінне 
леля; пор. аналогічні за семантикою і за 
сnособом творення лат. pupa <<лялька, 
дівчинка» (і pupula <<зіниuя»), англ. 
ЬаЬу «дитина; лялька у виг.1яді дити
ни», близькі семантично і фонетично 
лит. lele <<лялька» (запозичення з сло
в'янських мов?) і JeJyte (akies lele) «зі
ниця», курд. lalu <<дядько», нім. [ІаІе] 
<<дурень, блазень», алб. ІаІео, lalona 
<<батько, дід», а також в неіндоєвро
пейських мовах морд. ерз. l'al'a, 1'еІ'а 
<<старший брат», ест. ІеІІ <<Дядько», груз. 
ІаІа «вихователь»; східнослов'янське лЯля 
розглядається без достатніх підстав як 
запозичення з польської мови (Richhaгdt 
73; Фасмер ІІ 551; Вегn. І 700; Bezlaj ESSJ 
ІІ 141); поєднання в слов'янських мовах 
значень «дитина», <<Дитяча іграшка у фор· 
мі людської nостаті», <<старший в родині 
(брат, батько, тітка, сестра та ін.)» 
пояснюється ку ль том предків у старо
давніх слов'ян, коли у домі тримали 
людські фігурки-ляльки, яr<і мали сим
волізувати померлих; nізніше, із за
буттям культу предків, ці фігурки ста
вали дитячими іграшками (пор. та
кого ж походження слц. ЬаЬа, babika 
<<лялька»).- Преобр. І 498; Горяев 
199; Slawski IV 33-34; Bгuckneг 290; 
Machek ES.JC 319; БЕР ІІІ 295; Bern. І 
700; Fгaenke] 354.- Пор. леJІЯ. 

[ляюІ 2 ] (розм.) (присудкове слово на 
позначення базікання, пустої балака
нини), [лялЯкати] <<базікати»;- р. [ля
лЯкать] <<базікати, лепетати» (про ди-
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тину), [лялЯчить] «сказати», бр. [ляля
щьщь] <<базікати», п. ст. lalkac «видава
ти неартикульовані звуки, белькотати» 
(про дітей), слц. []'alokat'] «видавати 
неясні, неартикульовані звуки» (про 
мову дітей або п'яних), схв. (заст.) 
лалати <<говорити, балакати» (про ді
тей);- звуконаслідувальне утворення; 
відповідні слова можуть виникати в 
різних мовах паралельно на основі 
прийнятої фіксації сприймання дитячої 
мови; пор. лит. 13luoti <<белькотіти, 
наспівувати la-la-la», lali:fti <<голосно 
говорити, галасувати, базікати», нім. 
lallen <<незрозуміло говорити, белько
тіти, базікати», дат. lalle <<незрозуміло 
говорити, наспівувати при заколиху
ванні дитини», гр. 'Aa),єr:v <<белькотіти, 
щебетати», дінд. 1alati <<бавиться, жар
тує», ІаІаІІа (про незрозумілу мову, 
белькіт).- Фасмер І І 453-454; Пре
обр. І 4, 432; Горяев 180; Slawski lV 34, 
35; Machek ESJC 319; БЕР ІІІ 296; 
3ССЯ 14, 23; Oehl IF 57, 2-24; Pokorny 
650.- Пор. леле, 2, лолотіти, лЯля1 • 

лЯма 1 <<широкий ремінь для перетя
гування або переноски вантажів; при
строї, якИми кріплять або відкривають 
що-н~будь; довга важка служба; [дуго
подібне дерев'яне знаряддя, яке охоп
лює груди і за допомогою якого тягнуть 
човен, рибальську сітку та ін.; сам про
цес перетягув<~ння Ж]», лЯмка <<те.», 
[лямц6вка] «лямка, якою тягнуть човен 
по річпі» .ТІ, [лямчйк] <<рибалка, що 
працює біля невода» Дз, [лЯмщик] <<ро
бітник на рибних промислах», [лемія] 
«група рибалок, які в .лямах тягнуть 
невід» Мо, Дз, [лямувати] <<тягнути за 
допомогою лямки», [залЯмистий] <<за
попадливий» Ж, [залЯмити] <<захопити, 
запопасти» Ж - р. лЯмка <<лямка; [ре
мінь, вірьовка, підв'язка, петля; пере
сування суден проти течії за допомогою 
бурлаків; сумка, торба, заплічний мі
шок; ::;пина]», fлЯма] «заплічний мішок», 
бр. лЯмка <<лямка», п. [!amka] «те.»;
неясне; можливо, запозичене з росій

ської мови, в якій не має певної етимо
логії; прилускається можливість запо
зичення з фінно-угорських мов (пор. 
фін. liimsii <<петля, аркан, пові~», саам. 
lamca <<вузаечка», комі lets «петля») 

лЯ мець 

з заміною -(ь)ца > -ка (Kalima 158); 
виводиться також (Richhardt 74; К3СРЯ 
251; Bern. І 700) відп. lama <<Обшивка, 
кайма, край»; зі~тавлялося з кімр. lly
fan <<шнур», лит. лтс. lamata <<Пастка», 
айсор. лама «вуздечка» (Горяев 199).
Фасмер ІІ 551; Преобр. І 498; Slawski lV 
39-40.- Пор. лЯма2 . 

[лЯма 2 ] <<золотий або срібний дріт 
(нитка); бляшка, галун, позуменн Ж, 
лялtівка «вузька смужка тканини, хутра 
та ін., пришита до краю одягу як 
прикраса; [вузька смужка тканини, 
якою підшивають внизу одяг та рукава 
МСБГ] », лямувати «обшивати лямів
кою», [залямувати] «окантувати», обля
мівка, [обл Я.мка] <<Облямівка», [обляму
ватися] <<ОКантуваТИСЯ»;- р. (ЛЯЛіОВІШj 
<<підшивка внизу спідниці», бр. [лЯмка] 
<<кусок товстого сукна; обшивка», п. !а
та «тканина з металевими нитками, 

парча; золота або срібна бляшка; об
рубка, обшивка, смуга по краю одя
гу», слц. lama <<вид вовняної тканини», 
схв. lama <<Пластинка, бляшка; об
руч»;- через посередництво польської 
мови заnозичено з французької; фр. 
lame «пластинка, бляшка, смуга срібла, 
золота, якими оздоблюють одяг» виво
диться від лат. lammina, lamina, lamma 
«пластинка (золота, срібна), бляшка», 
можливо, пов'язаних з latus <<широкий»; 
п. lama виводилось також від ч. lem 
<<лямівка, обрубка, обшивка одягу» 
(слц. lem <<те.») (Bгilckner 290; Machek 
ESJCS 263), яке пов' язувалосн з lomiti 
(Zubaty St. а сІ. І 2, 103) або зводилось 
до двн. Jrm <<Обшивка, кайма, край» 
(Преобр. І 498; Holub-Kop. 202), а та
кож пов'язувалося з гр. ЛШ!tа «те.» не
ясного походженF:Ія (Machek там же).
Шелудько 38; Slawski IV 35-36, 40; 
Kopalinski 554; Sl. wyr. obcych 417; 
S \V ІІ 679; Holub-Lyer 285; Bern. І 
700.- Пор. лЯма1 • 

лЯмент - див. лемент, 
(лЯмець] «ПОВСТЬ», [лЯмці] <<ВаJІЯН

КИ» Па, [лямц6вка] <<чоловіча шапка» Л, 
[лямцеві чоботи] «валянки», [лямцю
вать] <<оббивати UОВСТЮ» Л, [лЯмчити
ся] <<збиватися» (про волосся), [лЯJ.tчиц
цаl «те.; сплутуватися, скручуватися» 
Л;- р. [лЯмац] «повсть», [лЯмец] «пов-
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стяна прокладка під хомутом; важкий 
обов'язок, ярмо», бр. лЯмец «підхомут
ник; повсть», п. [lamiec] «повстяна або 
шкіряна прокладка під хомутом»;- не 
зовсім ясне; мсжливо, гов' язане з лЯма1 , 
лЯмка (Преобр. І 498); виводиться також 
(Richhardt 73; Фасмер ІІ 551) від п. 
lemiec <<комір сорочки», джерелом якого 
вважаються ч. Jimec (ст. lemec) <<комір; 
обшивка, лямівка», слц. [lemec, limec] 
<<ТС.». демінутиви від ч. слц. lem <<Обля
мівка, край, обшивка тканини, одягу», 
що не має певної етимології; n. [lamiec] 
розглядалося як запозичення з литов

ської мови (Karlowicz SGP ІІІ 7).
Slawski IV 39, 145; SW ІІ 680.- Пор. 
лЯма 1 · 2

. 

[лЯмус] «мурована комора, глиняний 
будинок» Ж;- п. lamus <<склад старих 
речей; комора; мурований будинок для 
зберігання цінних речей», ст. lemus 
«те.»;- через nосередництво nольської 

мови запозичено з німецької; н. [lamus, 
lehms] <<вогнетривкий склад, збудова
ний з глини» nоходить від сн. 1ёm-hus 
«глиняний будинок», яке складається з 
основ іменників свн. lёm (двн. leimo, 
нвн. Lehm-) <<глина», сnорідненого з 
дангл. lam, англ. loam, дісл. leir, прус. 
1ayso «ТС. », лат. lїmus <<слиз, бруд, мул», 
і свн. hus (нвн. Haus) <<будинок», спо
рідненого з англ. house, гот. -hus <<те.» 
( < герм. *husa, *huza, звідки псл. *хуz-ь, 
xyza, укр. хііжа).- Шелудько 38; 
Slawski IV 43-44; Kopalinski 555; Sl. 
wyr. obcych 418; Briickner 290; Karlowicz 
SWO 335; SW 11 681-682; Bern. І 689; 
Юеіn 899-900; Юuge-Mitzka 294, 
431.- Див. ще хИжа. 

[лянщіра] «велика карета» Ж;- р. 
ландара <<ландо, коляска», п. landara 
<<важка карета; великий незграбний екі
паж», ч. Jandau(e)r «вид екіпажа», слц. 
landauer, схв. landauer <<те.»;- через 
посередництво польської мови запози
чено з німецької; н. Landauer <<вид екі
пажа» (з давнішого Landauer Wagen 
<<ТС. ») походить від назви міста в Бава
рїі Landau, де ще на початку XVIII ст. 
вироблялися екіпажі цього типу.-Ше
лудько 38; Фасмер І І 456; Преобр. І 
432; Slawski IV 45; Briickner 290; Юu
ge-Mitzka 421. 
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[лЯнка] <<сорочка з тонкого полот
на Ж; піджак, жакет; плащ МСБГ; 
фуфайка, сорочка з білого полотна 
(заст.); старий, поношений одяг; одяг 
фабричного виробу; (перен. знев. рідк.) 
пан МСБГ», [лЄнка] <<Те.» МСБГ, [лін· 
кя] <<тонкий, проношений одяг» МСБГ, 
[лЯночка] <<блуза» МСБГ;- бр. [лянііка] 
<<високосортне льняне полотно; льняна 

пряжа; тонке льняне полотно», [лняні
ца, лені ця] <<те.» ЛексПол, п. ст. lanka 
<<одяг з льняного полотна», ч. !enka 
«тонка льняна пряжа», схв. Шinka] 
<<льон, в'язка льону», ст. lanika «льняне 
полотно»;- похідне утворення від лля
нйй, [ляннuй] ( < *Іьnьn-ьjь), пов'яза
ного з льон; для п. lanka як джерело 
помилково припускалося елат. Jancus 
<<сукно, одяг з вовни» (Briickner 290), 
що зводиться до лат. lana <<вовна», 
спорідненого з псл. *vьJna, укр. в6внa.
Slawski IV 47.- Див. ще льон1 . 

[ляннИця] (бот.) «рижій посівний, 
Camelina sativa Crantz. » Mak;- р. [рь't· 
жий лен], п. lnianka, Jnicznik, ч. lnice, 
lnicka, слц. І 'anicnfk, схв. лdнак, ла· 
1-ЬаК, лаfЬіїК, [ланова травина, падла
нак, подланик] «те.»;- пов' язане з льон; 
назва зумовлена тим, що рижій часто 
зустрічається як бур'ян у посівах 
льону; може бути частковою калькою 
родової наукової назви cameliпa, склад
ного утворення з основ гр. ')(CXfHXt- «низь

кий» (<«на землі») і /...(vov «льон»; 
термін пояснюється тим, що рижій за
глушає льон, робить його низьким (Ней
штадт 292) .. або тим, що він росте з-під 
льону ( Симоновиn 91) .- Анненков 79; 
Machek Jm. rostl. 69.- Див. ще льон1 • 

[ляночбк] (у словосполученні [горо
шок л.]) (бот.) «горошок мишачий, Vicia 
cracca L. » Ж. M1;1k;- неясне; можли
во, результат видазміни демінутивної 
форми тиnу * лядничок від [ляд, лЯднйк1 
<<горошок»; пор. [горошок ледuй] <<те.».
Пор. ляд1 . 

ЛЯП (виг.) «ХЛОП, ХЛЮП, ШЛЬОП», лЯпа
ти <<nадати; ударяти, плескаючи; говори

ти недоречне, нерозумне», [ляпасовdти] 
<<бити по щоках, давати ляпаса» Пі, 
[лЯпкатu] «хлопати, бити» Ж. [лЯпка
тися] <<возитися з мокрою глиною або 
чимось подібним», лЯпнути, лЯпнутися 



ляп 

(розм.) «упасти», [ляпощjти] «сильно 
хлопнути, хлюпнути; з шумом упасти», 

ляпотіти, [лЯпа] <<густо зварена страва 
з квашеної капусти, круп і картоплі 
Ме; пліткарка, базікало ВеЗа; присто
сування для знищення мух у вигляді 
шматка шкіри, гуми на ручці Л», лЯпа
вИця <<негода, сльота» СУМ, ЛЧерк, 
лЯпавка <<[те. МСБГ]; хлопавка (для 
биття мух)», [лятік] <<базікало» МСБГ, 
лЯпанець <<ляпас; [(мн. лЯпанці) вид 
взуття]»,· ляпанйна <<невміло, неохайно 
виконана робота; [мокра погода Ме]», 
[ляпанИця] <<мокрий сніг» Ва, [лЯпанка] 
«снігопад без вітру Л; дитяча гра (того, 
хто ховається, б'ють долонею по плечу, 
коли знайдуть) Л», лЯпання, лЯпас, 
[ляпенікі] <<великі ви шиті квіти» Л, 
мілка (розм.) «пляма; [базікання]», 
[ляпка] <<базікало» Па, ляпотіння, [ля
п6тнЯва] «сльота, хлопання, хлю
пання» СУМ, Г, [лящjн] «чоловік, який 
любить побалакати» Ва, [влЯпатися] 
<<закохатися» Ж. [вИляпати] «забризка
ти», вилЯпувати «ляскаючи, бити по 
чому-небудь; обляпувати; розголошува
ти таємницю; [викачувати (про тісто) 
Я]», злЯпати <<зробити неакуратно», 
[злЯпатисяl <<забризкатися», залЯпати 
<<захлюпати, забризкати», полЯпати 
<<похлопати», !полЯпатисяl <<забризка
тися», [полЯпасl «ляпас», розлЯпатися 
«розбазікатися»;- р. ляп, лЯпать <<уда
ряти, хлопати; робити недбало, говори
ти не думаючи», бр. ляп, лЯпаць «стука
ти; кидати що-небудь густе, липке; го
ворити~що-небудь нетактовне, необдума
не», п. [\ар], [lapac] «базікати», ч. [l'a
patl <<говорити дурниці», слц. [J'apac] 
<<хлюпати» (про дощ), вл. lapac <<хлебта
ти, жадібно глитати», нл. lapas <<хлебта
ти, жерти, голосно їсти», болг. ·[лапам] 
<<жадібно і похапливо ковтати», [латіви
ца] <<Дощ або сніг з вітром>>, [лапdца.м] 
<<базікати», схв. літати <<монотонно 
стукати» (напр., про дощ), слн. lapati 
«базікати»;- псл. І'арь (виг.) <<ЛЯП>>, 
lapati <<ляпати, хлопати; голосно їсти, 
пити, хлебтати, базікати», звуконаслі
дувальне утворення;- фонетично і се
мантично близьке лит. lapt (вигук на 
позначення падіння, важкого ступання, 
швидкого хапання), lapeпti, lapбti, !ар-

лЯпсус 

sёti «жадібно жерти» (про свиней), нім. 
Іарреп <<лизати; глитати; хлебтати», гр. 
Л.а:rпш <<лизати, дудлити, хлебтати», 
вірм. lap'em <<Лизати», алб. !ар «хлеб
тати, глитати», фр. laper «хлипати, 
хлебтати».- Фасмер ІІ 552; Преобр. І 
499; Slawski IV 49, 50-51; M<~chek 
ESJC 320; Holub-Lyver 281; Holub
Kop. 199; Schuster-Sewc 802--803; 
БЕР ІІІ 309, 310, 312; Bez!aj ESSJ ІІ 
124; Веrп. І 690.- Пор. лясь, льоп, хляп. 

[ляпагуз] (вульг.) «базікало; люди
на, що не стримує язика» Ме;- експре
сивне складне утворення з основи діє
слова лЯпати <<базікати» та іменника 
гуза (гузно).- Див. ще гуза, ляп.
Пор. свербИгуз. 

[лЯпи] (бот.) «тернослива, Prunus 
iпsititia variet. Mak; круглі малі сливи 
(дрисливці) ВеБ, ВеНЗн»;- очевидно, 
похідне утворення від дієслова лЯпати 
на позначення низькосортних спілих 
плодів сливи з нетривкою м'якоттю.
Див. ще ляп. 

лЯпіс «азотнокисле срібло, що за
стосовується в медицині як протимік
робний і припікальний засіб»;- р. лЯ
пис, бр. лЯпіс, п. ч. lapis, слц. слн. Ja
pis, болг. лdпис, схв. лапис, лdпис 
«те.»;- запозичення з латинської мо
ви; лат. lapis iпfernalis <<те.; пекельний 
(адський) камінь» містить іменник Japis 
(род. в. lapidis) <<камінь, дорогоцінний 
камінь», пов'язаний 3 гр. Л.Єлщ; <<скеля», 
умбр. vapefe <<те.», vapersus <<скеляс
стий»; припускається можливість його 
походження 3 якоїсь неіндоєвропей
ської мови Середземномор'я.- СІС2 503; 
ССРЛЯ 6, 460: Kopalinski 556-557; 
Holub-Lyer 281; Holub-Kop. 199; 
БЕР ІІІ 313; Erпout-Meillet І 340-
341; Walde-Hofm. І 761-762; КІеіп 
865. 

лЯпсус <<nромах, упущення, груба 
помилка»;- р. бр. лЯпсус, п. ч. слц. вл. 
lapsus, болг. лапсус, схв. лапсус, слн. 
Hipsus;- запозиченнЯ з латинської мо
ви; лат. lapsus <<сковзання, падіння; 
помилка, невірний крок» пов'язане з 
labor <<ковзаюся, падаю, помиляюся», 
можливо, споР'ідненим з норв. !ара <<мля
во, слабо звисати», свн. erlaffeп <<слаб
шати», нвн. laff «слабкий», лтс. slabaпs 
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«те.», псл. slabь, укр. слабИй.- СІС2 

503; Slawski lV 50; Kopalinski 557; 
Holub-Lver 281; БЕР ІІІ 313; Ernout
Meillet ( 333-334; Walde-Hofm. І 
379; Юеіn 855, 865. 

[лЯрва] (лайл.) «шлюха; мерзотни
ця, негідниця Пі », [лерва] «nроститут
ка'> Ж, [Ярва] «те.»;- р. [лЯрва] «Те.; 
виснажена тварина», бр. [лЯрва] «РОЗ
пусна жінка; неохайна жінка», n. larwa 
«(зоол.) личинка; маска; nривид; [брид
ке обличчя; бридка, неохайна жінка]», 
ч. larva «(зоол.) личинка; (вульг.) об
личчя; (ст.) маска, машкара, маскарад
ний костюм», слц. larva «(зоол.) личин
ка; маска», вл. larwa «маска», нл. larba 
«тс.», болг. м. лdрва (зоол.) «личинка», 
схв. ларва «(зоол.) личинка; маска», 
слн. larfa «маска», larva «ТС. »;- запо
вичене з латинської мови, можливо, 
через посередництво польської; лат. Hir
va «злий дух; привид, скелет; маска» 
пов'язується з lar «Добрий дух, що охо
роняє», Larёs «боги, душі померлих, 
що охороняють домашнє вогнище», ст. 

lasёs «духи», лат. lascrvus «nохітливий, 
розпутний», псл. laska, lasь, укр. лас
ка, ласий; термінологічне значення «ли
чинка» в деяких слов'янських мовах по
ходить від фр. larve, нім. Larve «те.» 
(з первісного значення «маска», яка ні
бито маскує справжній вигляд комахи, 
термін запроваджено К. Ліннеєм).
Slаwskі IV 53; Kopalinski 558; Briickner 
290; Machek ESJC 320; Holub-VLyer 
281; Holub-Kop. 199; Schuster-Sewc 
804; БЕР ІІІ 315; Юuge-Mitzka 424; 
Walde-Hofm. І 762-764, 766; Юеіn 
865,866.- Див. ще ласий\ ласка. 

лярд «топлене свиняче сало»;- р. 

бр. лярд;- запозичення з англійської 
мови; англ. lard через фр. ст. lard «те.» 
походить від лат. laridum, lardum «са
ло», спорідненого з гр. i\aptv6~ «жир
ний»; дальші етимологічні зв'язки не
певні.- ССРЛЯ 6, 460; Юеіn 865; 
Walde-Hofm. І 764-765; Frisk IJ 
85-86. 

лярм (заст.) «тривога, зойк, плач» 
Бі;- п. larum (заст.) «сигнал тривоги; 
биття на сполох; галас, крик; гвалт, 
рятуйте!», ст. 1arma, 1armo «те.», ч. ст. 
lermo «тривога, заклик до зброї, галас, 
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крик», [l'armol «крик, вереск», слц. 
[l'arma, larmo, lermo] «те.; тривога», 
болг. [лdрма] «галас, шум», схв. Hirma 
«галас, крик; тривога», слн. larma 
«те.»;- через посередництво поль

ської і, можливо, німецької (пор. н. 
Liirm «тривога, заклик до зброї, вереск, 
галас, крик», ст. allerma, alarma, lerma, 
1 iirma, liirm, lerm «те.») та французь
кої мов (фр. alarme «тривога») запозиче
но з італійської; іт. all'arme «до зброї» 
лежить також в основі укр. заст. алЯрм 
«тривога»; зникнення початкового не·· 

наголошеного а могло відбутися на 
грунті польської мови незалежно від 
німецького впливу (пор. подібне явище 
в рум. larma, уг. larma «тривога, га
лао).- Slawski IV 51-52; Briickner 
290; SW ІІ 685; Machek ESJC 327; 
Юuge-Mitzka 12, 424.- Пор. алЯрм. 

[лsіса1 '] «очеретяна загорожа між дво
ма кітцями; плетєна загорожа, ліса 
Ва; щит з очеретин для спорудження 
кітців, гардів, тинів Дз; загорожа з оче
рету для ягнят Мо», [лЯска] «сітка з 
лози, на якій мнуть над діжкою вино
град» Дз, Мо, [одлЯсок] «невеличка за
горожа, яка затримує рибу» Дз;- р. 
[лЯса] «загорожа з очерету чи іншого 
матеріалу всередині двору; штетена за
горожа в гирлі річки для затримання 
риби»;- запозичення з польської мо
ви; п. lasa «Плетінка з гілок, вживана 
для рІзних цілей; сітка, сито; плетені 
двері, ворота, решітка для сушіння 
фруктів, грибів» є закономірним відпо
відником укр. ліса «тин, пліт з лози; 
решітка для сушіння фруктів».- Slaw
ski lV 56-59; Briickner 290.- Див. ще 
ліса. 

[лsіса2 ] «ремінна або конопляна ча
стина батога (без кнутовища)», [лЯсати] 
«хльоскати, бити прутом, стьобати ба
тогою> Бі;- очевидно, результат кон
тамінації або зворотного словотвору 
від форм [лЯска] «паличка, батіг» і лЯс
кати «ударяти, видаючи специфічні 
звуки, лунко звучати».- Див. ще лЯс
ка, лясь. 

лЯси «беззмістовні, пусті розмови; 
теревені», ляси підпускати «весело, жар
тів.пюю заговорювати з ким-небудь, спо
діваючись відповіді; [лестити Пі]», ляси 
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точити <<Вести жартівливі пусті розмо
ви»;- р. лЯсьt «пусті розмови; [жарти, 
лестощі, запобігання]», [лЯсить] «тере
венити; жартувати; розповідати, запо
бігати»;~ не зовсім ясне; можливо, по
в'язане з лЯскати «базікати»; р. [лЯс
кать] «теревенити» традиційно розгля
далося разом з лЯсьt як результат видо

зміни форми балЯсьt «теревені» (подібно 
до р. [стрюк] від [бастрЮк], шльtк від 
башлЬtк).- Пор. балЯс, лясь. 

[лЯска] «ціпок, паличка, батіг Бі; 
жердина, якою вдаряють по воді, же
нучи рибу Ник; одна з планок борони 
Гриц; міра поля Slawski»;- бр. [лЯска] 
«палка, прут», ч. [l'aska] «палка з лі
щини»;- запозичення з польської мови; 
п. laska «Кий, палка, ціпок; палка для 
вимірювання; міра довжини; [батіг; дер
жак; палка з ліщини]» генетично тотож
не укр. ліска «Палка, ціпок».- Slaw
ski IV 59-60, 60-61; Briickner 290-
291.- Див. ще ліска1 • 2

.- Пор. лЯса1 • 
[лИсточка] «один із щаблів у полу

драбку воза» Л;- р. [лесточка] «смуга 
землі, розчищена від лісу для орання», 
бр. [лЯска] «щабель у драбині», лёстка 
«те.»;- очевидно, пов'язане з [лЯска] 
щіпок, палка; міра землі» (див.). 

лясь (виг.) «ляп, шльоп, хлоп, стук» 
(вживається як присудок із значенням 
«ляскати»), лЯскати «ударяти, бити до
лонею, видаючи сnецифічні звуки; зву
чати лунко; базікати», [ляскотати] «ляс
кати» ВеБ, ляскотіти, лЯснути «Хльос
нути; пропасти; загинути», лящати 
«видавати різкі, пронизливі звуки; зву
чати різко, пронизливо», [лЯсавці] «гра, 
в якій один гравець, тримаючи руки під 
долонями другого, намагається їх вихо
пити і вдарити по руках супротивника» 
Г, Ж. ляск «ляскання, лящання», [лЯска
вица] «дитяча гра» Л, [ляскавuца] «грім; 
вид дитячої гри» ЛПол, лЯскіт, ляско
тіння, [ляску6тка] «дерев' я не брязкаль
це на шиї худобини» Ник, ляскотнЯ, ляс
К[} ха щокотуха», [ляс6та] «хлопання 
батогом», ляскuй «який лящить; голос
ний», ляскотлuвий, лясю)чий «Те.», [л Яс
ко] «голосно» Ж, вилЯскувати <<Плеска
ючи, ляскати, утворювати гучні звуки; 
голосно співати (про птахів)», вuляск, 
відляск «відзвук», відлясок «відголосок, 

лях 

луна», [зл Ящити] «звести нанівець» Я, 
[зdляски] « вуки F ід удару,, хлопання» 
Я, налЯскати «нахлопати, надавати ля
пасів; набазікати», налящати «накри
чати», [облЯскати] «обляпати», [пере
лЯскати] «перестати хлопати батогом», 
підлЯскувати «ляскати; ляскати в такт», 
!полящати] «поляскати; (про звук) різ
ко, пронизливо роздаватись якийсь 

чае», прилЯскувати «ляскаючи, супро
воджувати мелодію, ритм, дію», розлЯ
скатися «Почати хлопати», · розляща
тися «розкричатися різким голосом»;
р. [лясь] «хлоn, стук», лЯскать, [лёскать] 
«хлопати, тріскати, ляскати батогом», 
[лещать] «хлопати крилами; голосно і 
без упину говорити», бр. лясь «брязь, 
хлюп», лЯскаць, ляскатfщь, [лешчаць] 
«голосно сваритися, кричати», др. ляска

ти «голосно чавкати», п. [!eszczec] «лу
нати», ч. [І' eskota t'] «стукати зубами», 
болг. [ласкам] «штовхати, лупцювати», 
слн. lesk «лясь», leskati «ляскати, пле
скати», [lesk] «кінt'ць батога»;- псл. 
Ies-, l'as- (виг.), Ieskati, l'askati, звуко
наслідувальні утворення, паралельні до 
loskati «ляскати», I'apati; пор. лтс. 
l~ska <<Ляскуха».- Фасмер ІІ 486, 552, 
553; Преобр. І 497; Slawski IV 174; 
БЕР ІІІ 316; Bezlaj ESSJ ІІ 135; Mikl. 
EW 165; Miihl.-Endz. ІІ 453; Bern. І 
702.- Пор. л6скати, ляп. 

[лЯтва] «погань», [лЯтвою-лЯтва] 
«погане-препогане»;- неясне. 

лях (іст.) «поляк; [пан Пі; міщанин 
0]», ляхва (іст., зб.) «ЛЯХИ», лЯхівка 
(іст.) <толька; вид вишитої прошви на 
сорочках», [ляхова] (зб.) Ж. !лях ота] 
«лях» О, !лях6тник О, ляхtjта Ж:J «те.», 
[ляшенЯ] «Дитина поляків», [ляшенько] 
Ж, [Ляшина] «Польща» Ж, [ляшuско] 
«поляк» )К, [ляшuха] «полька», лЯшка 
«те.», [ляшнЯ] (зб.), ляшок (іст., знев.) 
«ПОЛЯК; МОЛОДИЙ ПОЛЯК», [ляш6та] (зб.), 
[лЯ шуга] «лях» ж:. Пі, лЯський ./«поль
ський», Іляхівський, ляховtІтий ж:, лЯх
ський Пі, лЯшuй ЖJ «те.», [ляшкова
тий] «ополячений», [лЯшськuй] «ля
ський», [ляхувата] «жити як поляки», 
[лЯшити] «nолонізувати » ж:, [нед 6л Я
шок] «ополячений українець», [недолЯш
ка] «ополячена» Пі, [перелЯшок] «Поло
н ізовани й русин» Нед, [ПідлЯхіе] «ча-
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стина Галичини» Пі, [Підлясся], Під
лЯшшя «те.»;- р. бр. болг. заст. лях, 
др. лях, ляси, зн. в. мн. лЯхьt, п. Lach, 
ч. ст. lech «предок», схв. [lёh) «по
ляк», с.-цсл. лtль., лtл'h «те.»; -псл. 
[*lt:tx-ь < *lt:tdx-ь, зменш. форма на -х
від lt:td-janin-ь І lt:td-eniп-ь, пов'язаного з 
*l~do «необроблена земля»; первісним 
значенням *lt:tx-ь було «житель рівнин, 
відкритих просторів, пустищ»; пор. си
нонімічний етнонім полЯк, похідний від 
поле; була ·також спроба пояснити 
lech із *Polecl1, зменшувальної форми до 
*Роljапіп-ь (Holub-Kop. 201); давнім 
запозиченням із східнослов'янських мов 
є лит. lenkas «поляк».- Фасмер ІІ 553; 
Преобр. І 499; Slawski IV 17-18; Rud
пicki Prasl. ІІ 251-253; Briickner 289; 
Holub-Lyer 284; Machek ESJC 325; 
БЕР ІІІ 592; Bern. І 705; Mikl. EW 
164.- Див. ще лЯда2.- Пор. лЯдський. 

[ляха] «грядка», [лЯшка] «те.», [ля
шИльник) «чоловік, який робить знаки 
на полі, щоб не було огріхів», [ляшйти] 
«розбивати город на грядки; робити 
знаки на полі, щоб не було огріхів», ст. 
ліха «утоптана земля для току» Mikl. 
EW;- р. [лЯха] «вузька грядка; гряд
ка, смуга», [ЛЯха] «грядка, міра землі; 
борозна; частина землі, яка засівається 
за один помах руки; межа падання зер

на при сівбі; межа; колія», бр. [ляха] 
«грядка, загін; межа падання зерна», 
[ліха] «грядка», др. л13ха, ле ха «грядка, 
загін, межа>>, п. [lecha, н~сhа, liecha, 
licha, Ша] «загін, грядка; смуга, про
пущена при оранці», ст. lecha «загін, 
грядка; ряд», ч. licha «грядка, загін; 
[поле, розчищене від лісу; частина поля, 
яку можна засіяти за один помах руки]», 
ст. lecha «грядка, загін», вл. нл. lecha 
«те.», болг. леха «грядка, загін, міра 
площі», м. леа «грядка, загін», схв. 
лиjеха «грядка>>, слн. leha «загін, гряд
ка», стсл. лtлd «загін, частина поля 
між борознами»;- псл. · lexa < *loisa 
«борозна між загоніlми; загін, грядка», 
потім «смуга поля між двома борозна
ми (що засівається за один помах ру
ки)»;- споріднене з лит. lysia, lyse, 
lysve, lyste «Грядка», прус. lyso «те.», 
двн. (Wae;an-)leisa «слід (воза), колія», 
leist «слід; колодка (взуттєва)», свн. 
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geleis «проторена дорога», гот. laists 
«слід», lais «я знаю» (тобто «напав на 
слід»), laistjan «переслідувати», nісл. 
leistr «нога; коротка панчоха», лю. lїra 
«борозна між загонами» ( < *leisa); іє. 
*loisa «борозна»; укр. ля- замість очі
куваного лі- неясне, можливо, зумовле
не вnливом [лЯда] «грядка, земельна 
ділянка».- Фасмер ІІ 490; Преобр. І 
491; Slawski lV 93-94; Briickner 292; 
Moszynski PZJP 74; Machek ESJC 332; 
Holub-Lyer 288; Holub-Kop. 206; 
Schuster-Sewc 821-822; БЕР ІІІ 378; 
Skok ІІ 295-296; Bezlaj ESSJ І1 131-
132; Bern. І 708-709; Mikl. E\V 167; 
Trautmaпn 163; Fraenkel 376; Юuge
Mitzka 435; Walde-Hofm. І 312-313; 
Pokorny 671. 

[ляц] «Обвід, основа корзини» )І<:, [лЯ
ця] (мн. [лЯци]) «кроква ВеУг; штахета 
паркана Лизанец»;- не зовсім ясне;
очевидно, пов'язане з р. [лЯчuть] «на
тягати», [наляцать, налячuть] «натяга
ти (лук, тенета)», др. ляцати, ляч.у 
«розставляти сіті, ловити сітями», ч. 
ст. і діал. leceti (liceti, licat) «ставити 
тенета, робити засідку, підстерігати», 
слц. [l'acat') «ставити», вл. Іас «ставити 
тенета», нл. lec «те.», lecas, lecas «ста
вити тенета, робити засідку», слн. [l~ca
ti] «гнути», стсл. 1\.і\ЦdТи «ставити тене
та, ловити», які походять від псл. *1~
kati «гнути, згинати, кривити; напина
ти, натягати; ставити тенета», *l~kti 
«гнути, кривити; напинати », пов' яза
них чергуванням голосних з lQk"Ь «лук»; 
виводиться також (Лизанец 607) від уг. 
!ес «планка».- Фасмер 11 550-551, 
553; Slawski IV 206-209; Machek ESJC 
331; ESJCS 267 -268; Bezl~j ESSJ ІІ 
129; Веrп. І 707; Schuster-Sewc 823-
824; Mikl. EW 165.- Див. ще ляк1.
Пор. лук\ лука, лучИти1 . 

[ляшівка], мн. [ляшівки] (бот.) «жов
ті дрібні гриби» ВеЛ;- результат фоне
тичної видазміни деетимологізованої на
зви [лишівка] «гриб лю::ичка, Cantharel
lus cibarius L. », зближеної з лях.- Див. 
ще лИшка2 . 

[ляшка1 ] (бот.) «конюшина, Trifo
lium L. » Mak, [лЯжка] «конюшина се
редня, Trifolium medium L. »Ж. [лешка) 
«конюшина лучна, Trifolium pratense 
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L. » Ж. [лещок] «конюшина» Mak, [ле
шок червоний] «конюшина лучна» ОЛА 
1981, [лящок червоний, ляш,ок діловий, 
ілящок, ящик, ящок лучний] «Те.» ОЛА 
1981;- не зовсім ясне; може бути пов'я
зане з лягати, лежати, оскільки конюши
на середня низькоросла, або з лях «по
ляк» за походженням чи місцем поширен
ня певного виду конюшини; пов'язуєть
ся (Сабадош ОЛА 1981, 80-81) з др. ляча 
«сочевиця», ляща «ТС. »; може бути та
кож результатом видазміни назви [ва
лаш6к] «конюшина», пов'язаної з [ва
лаш6к] «кастрований баранчик» (за схо
жістю квітки конюшини з баранчиком) 
або з валах «кінь» (як конюшина з 
кінь).- Сабадош ОЛА 1981, 77-78.
Пор. ленча. 

лsІшка2- див. плЯшка. 
[ляшок] «назва масті вола»;- не

ясне. 

[лsІшток] «частина ткацького вер
стата (пруток, який вставляється в ка
навку навою)» Г, Ник;- запозичення 
з польської мови; п. [lasztok, ladsztok] 
«те.» походить від нім. Ladstock «те.», 
утвореного з основ іменників Lade «ля
да» і Stock «палка».- Шелудько 38.
Див. ще лЯда\ шток1 . 

ляшувати -див. лішувати. 
лящ1 (іхт.) «Abramis brama L. », 

[леш, лещ, ліщ, ляш] «ТС.» Кол, [лещав
ка] «підлящ, Cypriпus blicca» Л, [ле
щик] «лящ» МСБГ, [лященЯ] «дрібний 
лящ» Дейн, [лящ6вка] «Підлящ» Л, [під
лещик] «МОЛОДИЙ ЛЯЩ» Нед, підлЯщ 
«риба, подібна до ляща; молодий лящ», 
[підлящівка] «молодий лящ» Мо;- р. 
лещ, [лящ], бр. лешч, лешчук, [ляшч, под
лешч6ука], п. leszcz, слц. [lest'], болг. 
[лещ], схв. Hjeskar, ljeskara];- псл. 
*[lescь/ljascь] < *lesk-jьllask-jь «лящ», 
похідне утворення від звуконаслідуваль
ної основи lesk-ati, lesc-ati (*ljascati); 
назва пояснюється тим, що під час не
ресту лящі вискакуІQть у повітря і, па
даючи, ударяють (ляскають) по воді; 
пор. інші назви цього виду риби: укр. 
[пліскованя, пліщ], п. [klesczcz], ч. [dle
sec, dlest'], ст. dlesё. слц. pleskac, 
[pl'askac, plieskac], нл. klesc, схв. plosk, 
ploska, plosic, слн. ploscic, які мають ту 
саму мотивацію і також походять в ід 

льнути 

звуконаслідувальних дієслів укр. пле
скати, слц. plieskat', ч. tleskati, dleska
ti, п. klaskac; менш обгрунтоване при
пущення (Фасмер 11 490-491) про зв'я
зок слов'янської назви з лтс. leste «річ
кова камбала», імовірно, пов'язаним з 
л те. lesпs, Іёsпs, less «плоский», лит. 
le kstas «Те.»; зіставлялося також з лосtс 
(Горяев 186), з гр. i\.os6~ «косий» (про 
лінію) і лат. luscus «одноокий» (Горяев 
Доп. 2, 22), з лат. albus «білий», р. ле
бедь, прус. locutis «ЛЯЩ» (Loeweпthal 
AfSIPh 37, 389).- Фасмер-Труба
чев І І 490-491; Leder 80-81; Преобр. І 
450-451; Slawski IV 172-173; 1\1a
chek ESJC 120-121; БЕР ІІІ 382; Коло
миец Происх. назв. рЬlб 65-68; Усачева 
ОЛА 1975, 108-111; 9ССЯ 14, 142-
145; Веrп. І 703.- Пор. лящ2 • 

лящ2 «ляпас; [вид гри, плескач Л]», 
[злЯщити] «дати ляпаса, вдарити доло
нею по обличчю; вибити подушки» 
Ва;- р. [лящ] «ляпас»;- похідне утво
рення від лЯскати; пор. аналогічні по
хідні від звуконаслідувальних дієслів 
[лЯпанець] «ляпас» від лЯпати, [плес
кач] «ВИД ГрИ» Від nлескати.- Див. ще 
лясь. 

(льг6та] «пільга» Ж;- р. льг6та, 
бр. ільг6та, [льг6та], др. льгота, п. 
[lgi] «лагідний, несильний», lzej «легче», 
ulga «полегшення», ч. lhota «пільга», 
lhuta, слц. lehota «те.», стсл. АЬ.І'ОТ6;
псл. lьgota «пільга, полегшення», по
хідне утворення від *lьg-ь «легкий», 
що лежить в основі пізнішого суфік
сального lьg-ьk-ь «легкий».- Фасмер 
ІІ 543; Преобр. І 442-443; Slawski 
IV 210-211, 395-396; Briickпer 293-
294; 1\1achek ESJC 330; Holub-Lyer 
287; Holub-Kop. 204.- Див. ще лег
кИй.- Пор. вільгота, пільга. 

[льнути] «Прагнути; прилягати; гор
нутися, ТУЛИТИСЯ» ж:;- р. льнуть «ЛИП
нути; тулитися; горнутися», бр. [іль
щ/ць] «горнутися», др. прильпнути «при
липнути, пристати», прильнути «Те.», 

п. lgna"c «прилипати, прилягати», ст. і 
діал. Іпа"с «те.», ч. lnouti «прилипати, 
горнутися», слц. l'niit' «Те.», схв. 
прионути «приліпитися, притулитися», 
СТСЛ. Пj)ИІ\Ь.NЖТИ «ТС.»;- ПСЛ. *lЬПQti < 
*lьpnQti. пов'язане чергуванням голос-
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них з lepiti «ліпити»; необгрунтована 
спроба (Machek ESJC 337-338) виве
дення слова від кореня *lei-lli- > lь в 
суфіксальним -п- і зіставлення з дінд. 
linati, layate, !І уа te «притискується, 
прилягає».- Фасмер ІІ 543; Преобр. І 
455-456; Slawski IV 211; Briickner 297; 
Machek ESJCS 263; Holub-Lyer 285, 
291; Holub-Kop. 209, 212; Веrп. І 
754-755; Mikl. EW 178.- Див. ще 
лИпнути. 

[льбзниіі] «худий» До;- неясне. 
льокай (заст.) «лакей»;- бр. лё

кай, п. ч. слц. lokaj, схв. лбкtіj, ели. ст. 
lokaj;- через посередництво Польської 
мови запозичено з німецької; н. Lakai 
«лакей, елуга» походить від фр. laquais 
«лакей», до якого зводиться й укр. ла
кей.- Шелудько 38; Richhardt 75; 
Slawski IV 325-326; Briickner 301; 
Karlowicz SWO 346; SW ІІ 761; Ho
lub- Lyer 292; Hoiub-Kop. 209; Юu
ge-Mitzka 419.- Див. ще лакей. 

v1Ь0ЛЯ «Сорочка (ЗВИЧаЙНО ДИТЯЧа)», 
[ль6лька] «те.» Ж;- р. [лёля] «Хрещена 
мати; дитяча іграшка; дитяча сорочка», 
бр. [лёля] «дитяча сорочка», п. [lolo] 
«сорочка»;- пел. [І 'olja] «тітка, іг
рашка; сорочка», пов'язане з дитячим 
лепетанням і паралельне до форм l'alja, 
lelja з частково подібними значеннями; 
р. [лёля] суміщає вєі три значення, 
характерні для укр. льоля, лЯля, ле
ля.- Фасмер ІІ 479.- Пор. леля, лЯля. 

льом- див. ільм. 
льон1 (бот.) «Liпum L. », [льон гір

ний] (бот.) «льонолисник гірський, The
sium moпtaпum Ehrh. » Mak, [льон 
дикий] «тс. », [гірський льон] «вид аз
бестр, [зайців льон] (бот.) «льонок зви
чайний, Linaria vulgaris (L.) Mill. », 
зозулин льон (вид моху), новозеланд
ський льон прядИльний «Phormium te
nax Torst. », [ленl «льон прядильний» 
ВеБ, Ж, [лен дикий] (бот.) «льонок 
звичайний», [лен польовий, зайців лен] 
«Тс. », [лень] «льон посівний » Mak, [ле
нок] «Те. (зм.); льонок звичайний; льоно
лисник, Thesium L. » Mak, [ленище] «ді
лянка землі, з якої зібрано врожай льо
ну)> 1'ч1СБГ, [леннищи] «Тс. » МСБГ, [ле
ноаище] «льонище» Mak, [ліннИшки] 
«скатерті», [ляннИця] «льняна пряжа» 
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Ж, [льнИско] «поле з-під льону» ж:, 
(льнИще] «ТС. » Ж, ЛЬОНар, льонарка 
«жінка, яка вирощує льон; [льонозби
ральна машина Л]», льонарство, льо
нець, (ль6ниско] «Місце, де ріс ЛЬОН» 
МСБГ, льонИще, [льоноваті] «льонові» 
Ж, льоновИще «льонище», льн6ві, [іль
няний] «ЛЬНЯНИЙ», (ільчасmиЙ, ильча
сmий Ж, ильчатий ж, леннИй, ліннИй] 
«те.», ллянИй, [ляннИй], льнянИй, льона
вий «схожий на волокна льону», [льон
к6вий] «льняний» ж:, [льоннИй], льо
новий «те.», Uльнувати] (заст., про 
попадю) «збирати подать (ут. ч. льон)», 
[льнувати] «Те.; насміхатися, знуща
тися Пі»;- р. бр. лён, др. льн'Ь, п. ч. вл. 
len, слц. l'an, нл. lап, полаб. l'an, болг. 
М. ЛеН, СХВ. ЛQН, СЛН. }an, СТСЛ. 1\Ь.N'~NЬ. 
«льняний»;- псл. Іьnп «льон; льняне 
волокно»;- споріднене з лит. liпas (мн. 
linai) «льон», лтс. lins (мн. lini), прус. 
linno гр. i\ivov, алб. гег. l!ni, тоск. liri, 
лат. liпum, двн. !Іп (нвн. Lеіп) «ТС.», 
гот. Іеіп «полотно», дірл. lІп «сітка», 
ірл. Ноп «льон»; н~ виключена мож
ливість давнього культурного запози
чення у якогось з народів Східної Євро
пи, напр., у скіфів; висловлювалась та
кож гіпотеза про зв'язок з доіндоєвро
пейським (Machek ESJC 326) чи з се
редземноморським субстратом (Schrader 
Rea llex ikon І 323); робилися спроби 
виведення слова з іє. *(s)lr- «синюва
тий» і зіставлення з лат. Iiveo «бути 
синюватим» (Pokorriy 965); зіставлялося 
з дінд. lІпаі) «що прилягає», ірл. lian 
«ніжний, м'який» (Uhlenbeck 262); ма
лопереконливе припущення (Hofmann 
181) про латинське або германське по
ходження слова у праслов'янській мо
ві.- Фасмер ІІ 481; Преобр. І 447; 
Slawski IV 150-151; Briickner 295; 
Holub--Lyer 285; Holub-Kop. 202; 
Schuster-Sewc 814-815; БЕР ІІІ 358-
359; Bezlaj ESSJ ІІ 123; Moszy!lski PZJP 
71: Haas LP 7, 54-58, 77; Bern. І 754; 
Fraenkel 373; Trautmann 162; Pokorny 
691; Specht 71. 

[льон 2 ] «кілочок, яким затикається 
на кінці вісь, щоб колесо не спадало» 
Ж, [ль6ник] «те.; бо,JІТ, що кріпить рей
ку до шпали 0», [ль6нік] «стрижень, 
яким скріплюється задній насад воза 
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з віссю» Л;- п. !оп «заколесник у возі», 
[luп] «те.; довгий рухомий шворінь, 
що з'єднує передню частину воза з зад
ньою за допомогою розвори; шворінь у 
колодязьному журавлі», ч. lounek «за
тичка в осі воза, заколесниК>>, [lбnek, 
lonek, lun, lon], слц. l6nik, [lunik], вл. 
lon, 16nk, нл. !оп, loпk, схв. [лу1Ьак], 
ели. luпek «те.»;- запозичено з серед
ньоверхньонімецької мови, можливо, че
рез посередництво польської; еви. lun(e), 
lon, lап «заколесник» походить від двн. 
lun(a) (luning) «те.», спорідненого з 
двн. lunisa, данг л. lynes «Те.» і далі, 
МОЖЛИВО, З дінд. ani ( <*aJni-) «Те.; 
стегно».- Шелудько "38; Richhardt 75; 
Slawski IV 330-331; Briickner 301; 
Machek ESJC 341; Holub-Lyer 294; 
Bern. І 745; Mikl. EW 176; Юuge
Mitzka 450. 

[ль6ндати] «дибати» Ж. [льонд] (у 
сполученні [ходити льондо.м] «нічим не 
займатися, байдикувати») МСБГ, [льон
да] «повія» ВеБ;- очевидно, пов'язане 
з [ландати] «ходити без діла, байдику
вати; повільно ходити», [ланда] «бродя
га, ледар».- Див. ще ш\нда.- Пор 
лйнда, шльондра. 

льон6к1 (бот.) «Linaria L. », [льонок 
лісовий] «китятки чубаті, Polygala co
mosa Schrank. » Mak, [льонок польовий] 
«Хрінниця польова, Lepidium campestre 
(L.) R. Br. )) Mak, [льонок приземкува
тий] «радіола льоновидна, Radiola li
пoides Roth. )) Mak, [ленок] «льонок зви
чайний, Linaria vulgaris (L.) Mill.; льо
нолисник, Thesium L. » Mak, [ленник] 
«льонок» Mak, [ленок] «те.» Mak, [ли
нок] «ТС. ВеБ; гвоздики дельтовидні, 
Dianthus deltoides L.; козельці лучи і, 
Tragopogon prateпsis L. », [люнец] «льо
нок» Mak, [льнянка, льонець, льонток] 
«те.» Mak;- р. ленец «ЛЬОНОЛИСНИК», 
ленок «радіола», льнЯнка «льонок; [льо
нолисник льонолистий, . Thesium lino
phyllum L.]», бр. [лян6к] «льонок», [ляс
ная льніца] «те.», п. leпek «радіола», 
СТ. Jnek «ТС. », Jeniec «ЛЬОНОЛИСНИК», 
Jnica «ЛЬОНОК», Ч. Jnenka «ЛЬОНОЛИСНИК», 
Іпісе «льонок», слц. l'ancek «радіола», 
ВЛ. Jeпck «ЛЬОНОК», СХВ. ланак «ЛЬОНО
ЛИСНИК», [ланика] «ЛЬОНОК», (ланчац, 
ланчиІі] «те.», ели. laпika «льонолис-

льорба 

ник», lanovo zele «льонок звичайний»;
похіnні утворення від льон ([лен]); назви 
зумовлені частково подібністю листя 
деяких із цих рослин до льону (льонок, 
льонолисник), що підтверджується існу
ванням синонімічних назв укр. [лен) 
«льонок» (при [лен) «льон»), ч. ст. Іеп 
Matky Bozi «льонок», Marie len, роІпу 
len, нл. Marijcyny lan «те.», пор. також 
елат. linaria (звідки сучасна латинська 
наукова назва рослини) від лат. linum 
«льон», нім. Leinkraut «льонок», склад
не утворення з Lein «льон» і Kraut 
«трава», Leiпblatt «льонолисник», з 
Lein «льон» і Blatt «лист», фр. faux Ііп 
«ЛЬОНОК», petit Jin «ТС.» (букв. «не
справжній льон», «малий льон»), ча
стково тим, що більшість рослин, які 
носять назви, похідні від льон, зустрі
чаються часто в посівах льону як бу
р'яни.- Анненков 353; Нейшталт 292; 
Симоновиn 91, 390, 466; Slawski IV 
150-151, 316-317; Machek Jm. rostl. 
88-89, 135, 211.-Див. ще льон1.
Пор. ляннИця. 

ль6нок2 «частина ткацького верста
та (одна з двох підставок, на яких ле
жить штак)», [л6нток Ник, льонток) 
«те.»;- очевидно, пов'язане з [льон] 
«кілочок на кінці осі воза, заколесник», 
[ль6ник] «те.» (див.). 

[льоп) (виг.) «ляп, шльоп», [льопати) 
«ляпати, мазати; верзти, базікати Ж, 

О; бризкати, лити МСБГ», [льопота
ти] «цокотати» О, [ль6па) «брvдна, 
неохайна людина; базіка; пліткарка» 
МСБГ, [льопака) «той, хто любить 
довго купатися, плавати» МСБГ, [ль6па

ло] «базіка» О, МСБГ, [ль6пи] «плями 
від розли:ої кольорової рідини; маз
ня», [зал?опанка] «замазура; нечупара» 
Я, [зальопка] «те.; забруднена гряззю» 
я_. [польопотини) «мутна, забруднена 
рщина, рештки їжі» Ж;- р. [лёп] «ляп, 
шльоп», бр. лёпаць;- східнослов'ян
ське звуконаслідувальне утворення, па
ралель!lе до ляп, лЯпати (пор.). 

[льорба] «бурда, несмачна страва» 
МСБГ, [льорrа] «те.» МСБГ·- не зо
всім ясне; можливо, J3Иникло' в середо
вищі двомовного населення внаслідок 
контамінації молд. чорбз «борщ» (тюрк
ського походження, пор. тур. <;orba 
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«юшка») і молд. льоарбз «рОт» (рум. 
lioarba «те.») або молд. льорпзй «Пити 
жадібно, великими ковтками» (рум. 
leorpaf «те.»}. 

[льос] «жереб; доля Ж; удача Ме; 
щастя, удача МСБГ», lльосувати] «КИ
дати жереб, розігрувати в лотерею Ж; 
тягнути жеребок МСБГ»;- бр. лёс «хід 
подій, збіг обставин; доля», п. ч. los 
«доля; жереб.», слц. вл. los, м. лоз, 
схв. лоз «Те.»;- через посередництво 

польської мови запозичено з середньо

верхньонімецької; свн. !50 (нвн. Los) 
«ТС. » ПОХОДИТЬ від ДВН. (11)!6 0 (hiu0) 
«жереб; кидання жереба; поділ спад
щини», спорідненого з гот. hlauts «же
реб; сnадщина», дісл. hlaut «жереб; 
частина, що йде в жертву богам; кров 
жертви», лфриз. дангл. hlot «доля», 
дісл. hlutr «жереб, частина», далі з лит. 
kliudyti «Причіпляти », kliuti «зачепи
тися», псл. kljuka, kljuёь, укр. ключ.
Шелудько 38; Slawski lV 333-334; 
Bruckner 301; Machek ESJC 340; Ho
Jub-Lyer 293; Holub-Kop. 210; Юu
ge-Mitzka 446.- Див. ще клЮкати1.
Пор. лотерея· лото. 

льот, льотка, льотний, льоток, льо
том, льотчик- див. летіти. 

[льотка] «куля малого калібру» Ж;
р. [лётка] «дріб»;- запозичення з поль
ської мови; п. lotka «найгрубіший дріб» 
походить від нім. Loth «шматок олова 
як снаряд (куля)», до якого зводиться 
також укр. лот; семантика слова зазна

ла вторинного впливу дієслова леті
ти.- Sla\vski IV 337; Briickner 301.
Див. ще лот2 • 

льох «погріб, підвал; [яма, nечера; 
підземелля]», [льоховuця] «яма, вовча 
яма»;- р. [лёх] «льох», бр. лёх «те.», 
п. loch «підземне приміщення; яма, 
печера; підвал; (ст.) шлюз; отвір, дір
ка», ч. loch «в'язниця~ (заст.) підвал, 
яма; [підвал для зберігання картоплі; 
заяча ямка]; (ст.) підвал; печера», слц. 
[loch] «яма, заглиблення, дірка; під
вал»;- через посередництво польської 
мови заnозичено з середньоверхньоні
мецької; свн. loch «сховище, яма; в'яз· 
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ниця; отвір» (нвн. Loch «отвір, за
глиблення, яма, нора; бідне житло; 
в'язниця») походить від двн. loh «ТС.», 
пов'язаного з luhhan «замикати», спо
рідненим з дангл. loc «замок», !оса 
«тюрма», гот. usluks «отвір», дісл. lok, 
loka «тюрма», далі з лит. luzti «ламати», 
дінд. rujati «ламає».- Шелудько 38; 
Richhardt 75; Slawski IV 318-319; 
SW ІІ 758; Bruckner 301; Machek ESJC 
338; Holub-Lyer 293; Bern. І 729; 
Потебня РФВ І 263; Кluge-Mitzka 
444.- Пор. люк. 

льбха «свиня; свиноматка», ль ош
ник «приміщення для льохи»;- запо
зичення з польської мови; п. locha «сви
номатка, самиця дикого кабана» зі
ставляється з ч. [lachna, lochna] «тов
ста жінка; безсоромниця», слu. [lacha] 
«бідна жінка», [J'acha] «легковажна 
жінка», р. [лоха] «дурна жінка», які 
щодо різниці в семантиці порівнюються 
з нім. [Lose] «свиня; розпусниця», і далі 
з п. [lochac si~] «проявляти статевий 
потяг» (про свиней, диких кабанів), 
[Jachac si~] «ТС. », укр. [л охати, лоха
тися] «прагнути; відчувати голод, спра
гу», бр. [лахаць] «бігти, літати; nлести, 
базікати»; п. locha, [locha] виводиться 
також (Karlowicz SWO 346; SW ІІ 758) 
від н. [Lбse] < (lo(o)s) «свиноматка» 
з експресивною зміною s > ch, харак
терною для польської мови.- Дзендзе
лівський RKJ L TN 15, 140; Slawski IV 
319-320.- Пор. лахати, лбхати1 . 

[льще] «відблискуюче світло» Ж, 
[uльще] «блукаючий вогник; (ент.) 
світлячок, Lampyris noctiluca» ж:, 
[ильща] «світлячок» Пі;- очевидно, па
в'язане з [лищати] «блищати», лиск 
«блиск гладкої поверхні», п. ст. Іszczec 
si~ «блищати, іскритися», leskac «ПО
блискувати», ч. ст. lscieti se «блищати», 
lsknuti (lesknuti) se «блиснути», болг. 
л-ощЯ «блищати», схв. лаштити ее, 
стсл. ль.ц.мти С.і\ «те.>~ (псл. *lьsc- < 
lьsk-); менш обгрунтоване пов'язання 
(ЕСУМ ІІ 296) з псл. lьstь «обман, хи
трощі, лестощі».- Фасмер ІІ 491; 
Bern. І 751.- Див. ще лиск. 



ма 1«мама, мати (у звертанні та у лай
ливих виразах)»;- бо.'Іг. м. ма (звер
тання до матері, до жінки), схв. ма 
«те.»;- результат скорочення в розмов

ній мові іменника мама (клична форма 
мамо);- пор. аналогічні утворення дінд. 
та- «мати», гр. (дор.) f.-Lii (у словосполу
ченні f.-Lii )'іі «о мати земле»), англ. ma 
(дит.) «мама».- БЕР ІІІ 593; Frisk ІІ 
154; Boisacq 596, 606; Кlein 918; Pokorny 
694.- Див. ще мама, мати1 • 

ма2 «має»;- результат закономірного 
розмовно-діалектного скорочення фор
ми htae (3 ОС. ОДН. від дієслова мати); 
пор. xana «хапає», співа «співає».- Див. 
ще мати2 • 

[ма3] «немає»;- результат скорочен
ня слова нема (немае) в дитячій мові.
Див. ще мати2 , немає. 

[ма4J «моя, моє»;- р. [ма] «МОя>>, 
ll. та, Ч. ma, СХВ. ma «Те.»;- результат 
стягнення займенникових форм моя, мое 
в розмовній мові.- Див. ще мій. 

мабуть «певно, очевидно», [маб Л, 
мабідь Пі, мабіть, маб6те Ж. мабудь 
Пі, лtабt}ти, май, майбути Ж. майб!}ть, 
майть лж:ит, мать, найть ЛЖит] «те.», 
[мабутний] «можливий» Ж;- р. [ма
будь] «Мабуть», бр. МUбЬЩЬ «ТС.»;- склад
не слово, що виникло із словосполу
чення має бути (з модальним значенням 
імовірності, можливості) внаслідок його 
злиття і часткової редукції; діалектні 
форми відбивають різні етапи цього 
про1~есу в усному мовленні.- Див. ще 
бути1 , мати2• 

[мав] «НЯВ» (вигук, що імітує котя
чий крик) Ме, [мdвкати] «нявкати» Ме, 
ВеНЗн, ВеБ, [м' fівкати, м'явчати, м'я
вучати] «те.»;- р. [маврить] «те.», мfіу, 
мяtjкать, мfівкать, бр. мfіух:аць, п. 
тіаu, miauczyc, ч. miau, mnau, mnouka
ti, С'І. maukati, mnaukati, СЛЦ. mnaU, 
тavcit', тi'Jaucat', mi'Jaukat', ВЛ. mja\V· 

м 
kac, mjawnyc, нл. mijaw, mjawcas, mjaw
kas, болг. мщ}кам, схв. міЦі. мау, ма[ік, 
маух:ати, слн. mavkati, mijavkati; -
звуконаслідувальні утворення, очевид
но, успадковані вже з праслов'янської 
vrови; - пор. нвн. miauen, mauen «няв
кати», данrл. maweп, англ. mew, miaow, 
фр. miauler, гол. mauweп, норв. дат. 
mjaue, перс. maw; в неіндоєвропейських 
мовах 1 тур. maw-, mijaw-, mіjаvІа
«нявкати», кит. miau «кіт».- Фасмер 
ІІІ 32; Преобр. І 585; Bгiickner 330; 
Machek ESJC 303; Holub-Lyer 318; 
Holub-Kop. 228; Юеіn 975; Falk
Torp І 725; Радлов IV 2063.- Пор. 
вав, няв. 

мавзолей <<Надмогильна архітектур
на споруда»; - р. болг. мавзолей, бр. 
маузалей, п. mauzoleum, ч. maнsoleum, 
mauzoleum, слц. mauzбleum, вл. mawso
lej, м. мавзолеj, схв. мауздлей, слн. mav
zolej; -запозичене з грецької мови, 
можливо, через посередництво латин

ської і західноєвропейських (лат. Mau
solёum, нім. Mausoleum, фр. mausolee, 
англ. mausoleum); гр. МаuаШЛвї:оv «гроб
ниця Мавсола», походить від імені ка
рійського царя Маба(а)ffіЛ(Л)о<; (IV ст. 
до н. е.), якому було споруджено в Га
лікарнасі величну гробницю.- СІС2 

503; Добродомов РР 1972/2, 158; СИС 
286; Дворецкий 1056; Kopaliiiski 615; 
Holub-Lyer 306; Holub-Kop. 218; 
БЕР ІІІ 596; Кlein 950. 

мавка «КаЗКОВа ЛЇСОВа істота; ру
салка», [мавкИ] «душі нехрещених ді
тей» Потебня, [мявки] «те.» тж, [.ttавок] 
«дитина мавки» Ж,· [малка] «те.» Ж, 
[майка] «гірська русалка; мавка» О, 
[;,tаявка] «мавка>> ж, мавський (у виразі 
м. великдень «день поминання помер
лих»);- р. [мавка] і<( за забобонними уяв
леннями) душа дівчини, що померла 
до хрещення», п. [mawka] «мавка», [mau-

34~ 



мавпа 

ka, miawka] «те.» (з укр.), слн. [mavje] 
«душі нехрещених дітей»; -результати 
видазміни деетимологізованої форми щів
тш «мавка», зближеної з основами ма
лИй, [мавк:ати] «нявкати» та ін.- Фасмер 
ІІІ 35; Преобр. І 588-589; Потебня 
РФВ 1880/3, 194-195; SW ІІ 944; 
Machek ESJC 391.-Див. ще навка.
Пор. мав, няв, нЯвка. 

мавпа, мавпенЯ, мавпій «мавпа-са
мець», мавпЯтник: «приміщення для 
мавп», малпа, [малфа] «мавпа» ж:, [мол
фа, навпа, налпа, налфа] «ТС.» Дз УЗЛП, 
мавпячий, мавпувати, малпувати;- бр. 
малпа, п. malpa, [malupa], ст. mautpa. 
елц. [nаІра];-через посередництво поль
ської мови запозичено з німецької; н. 
Maulaffe «мавпа>> складається з осrюв 
іменників МанІ «пащю> (свн. mul(e), двн. 
mula), спорідненого з дісл. muli, дфриз. 
rnula, дат. шв. mule, гот. *muJo- «те.», 
гр. ~t6ЛЛw «стискати губи», норв. srnaul(e) 
«рот», лтс. smaule «паща», і A.ffe «мавпю> 
(свн. affe, двн. affo), спорідненого з дісл. 
арі, дангл. ара, англ. аре «те.»; герм. 

арап неясного походження, можливо, 

давнє запозичення з слов' янських або 
кельтських мов (пор. др. опица, ч. арі
ее, пкельт. abranas (:Z~pivc.tc;) «мавпа»); 
спільного слова на означення мавпи 
в індоєвропейських мовах немає; звук 
в в укр. мавпа з'явився, можливо, за 
аналогією до слів вовІ\, жовтий і под.; 
ф у формі малфа, поширеній на Закар
патті і в галицьких говорах, міг виник
нути nід впливом говорів німепьких 
колоністів.- Дзендзелівський УЗЛП 
89-90; Шелудько 39; Richhardt 19, 
78; Bruckпer 320; Кluge-Mitzka 8, 
468; Юеіn 87; \lries 11, 380, 394; Sc!Jra
(ier Reallexicon І 16-17. 

мавр (іст.) «представник населення 
Північної Африки; (пізніше) араб», мав
рітанк:а, маврітанськ:ий, маврськ:ий;
р. мавр, бр. маур, п. ч. слп. Maur, 
болг. мав?Jр, схв. Міівар, Мііур;- запо
зичено з. грецької мови rrepeз посеред
виптво латинської (лат. Maurus «Жи
тель Маврітанії») і, можливо, західно
європейських (пор. нім. Maure, фр. 
Maure, More, англ. Moor); гр. MaupO(; 
походить з r-aupoG (~-taup6G) «темний», 
пов'язаного з :Z~-taup6G «сумний, слабий, 
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темний», що є, можливо, зворотним 
утворенням від ~-taup6o~-tщ, -6w «затем
нюю; гасну»; зіставляється 3 :Z~-tu6p6<;; 
«темний, слабий, важкий для впізнан
ня», для якого припускається можли

вість зв'язку з стсл. измьд tти ((ставати 
слабим».- СІС2 503; СИС 286; БЕР ІІІ 
597; К\еіn 1002; Frisk І 88, ІІ 96-97; 
Boisacq 51, 615.- Пор. мурин. 

Мавр (чоловіче ім'я), Мdвра (жіноче 
ім'я), [Мавруня ж, Мамра, Мамря], 
ст. Мавр'О (1627);- р. Мавр, Мавра, 
бр. Маур, Маура, слц. Maurus, Mauro, 
болг. Мdвро, Мавра, схв. Міівор, стсл. 
Мм~р"Ь., Мм~р~;- через посередни
цтво пер ковнослов' янеької і, можливо, 
грецької мов (пор. гр. Ма6ра (жіноче 
ім'я), r-aupoG, І-Let'JP6G «темний») запози
чено з латинської; лат. Maurus (чолові
че ім'я) утворено на основі етноніма 
Maurus «мавр, житель Маврітанії».
Беринда 221; Вл. імена 65; Петров
ский 146; Суперанская 88; Спр. личн. 
имен 432; Илчев 312;Constantinescu 104; 
Dauzat Dict. des noms 424.- Див. ще 
мавр. 

МаврИкій (чоловіче ім'я), ст. Мав
рікій (1627);- р. Маврuк:ий, бр. Мау
рЬtкій, др. Маврикий, п. Maurycy, ч. ст. 
Maurici, слц. Mauricius, болг. Маврuк:, 
м. Маврик:ие, Маврицие, схв. Mavrikije, 
Mavricije, слн. Mavricij;- запозичення 
3 латинської мови; пізньолат. Mauritius, 
Mauricius є похідним від лат. Maurus 
«Мавр (чоловіче ім'я); житель Мавріта
нії, мавр>>.- Вл. імена 65; Беринда 
221; Constantinescu 104; Снр. личн. имен 
432; Knappova 126; Юеіn 950.- Див. 
ще мавр, Мавр. 

маг «жрепь; чарівник», магізм, ма
.rіка Ж. магія, магічний;- р. бр. болг. 
м . . маг, п. слн. mag, ч. слц. mag, вл. 
magja, схв. мдг;- запозичено з грецької 
мови, можливо, через посередництво 

латинської (лат_ magus); гр. !liyof; 
«член мідійсько-перської касти жерців; 
чаклую> походить від дперс. Magus 
(ав. ШО')'U-) (назва племені, що викону
вало функпії жерпів); дальша етимоло
гія слова неясна.- СІС2 503; СИС 286; 
Фасмер ІІ 554; Преобр. І 501; Briick
ner 317; Kopalinski 593; Ho1ub
Lyer 297; Holub - Кор. 214; БЕР ІІІ 



маrазей 

597, 602; Веrп. І І 3; Юеіп 923; Frisk 
11 156-157; Uhleпbeck 209; Bartholomae 
1111. 

[магазей] «магазин для зберігання 
зерна; комора»;- р. [магазей, магазея] 
«те.»;- очевидно, через посередвинтво 

російської мови запозичено з голланд
ської; гол. magazijn «склад», як і фр. 
magasin «магазин; склад», нім. Magazin 
«те.», походить від ар. mahazin (мн.) 
«складп»; менш обгрунтоване виведення 
від нгр. f.1CX)'CX~l (Фасмер гез ІІІ 118) 
або від тур. magaza «те.» (Mikl. EW 180; 
TEl Nachtr. 2, 168), які зводяться до 
того самого арабського джерела (одв. 
ар. mahzuп); пор. запозичені в турепь
кої мови болг. Імагаза (мааза, маза)J 
«підвал», м. мааза «склад», заст. магаза, 
схв. магаза «ТС.».-- Фасмер ІІ 554-555; 
Преобр. І 500; Доброломов РР !967/1, 
76; Младено в 284; Skok І І 352; Lokotosch 
108.- Див. ще магазИн.- Пор. гама-
зей. 

магазИн «крамниця; комора; склад; 
частина апарата або приладу (найча
сті'lJе зброї); [додаткові рамки у вулику 
ЛексПол]», [лшгlізuн] ((колгоспна ко
мора>> Па, [магазін] «магазин; колгоспне 
приміщення для зерна, амбар; скляний 
резервуар лампи, в який наливають 
гас» Л, [маказuн] «колгосrше примі
щення для зерна, амбар» Л, Па, магази
нер «власник крамниці; продавець у 
крамнипі», магазИнка «рушниця з мага
зином», магазИнник «комірник»;- р. 
болг. магазИн, fip. магазін, п. magazyn 
«магазин; ілюстрований журнал», ч. слп. 
magaziп «універмаг; ілюстрований жур
наЛ>>, вл. magacin «магазин, склад, депо», 
м. Аtагазин «склад, магазин; журнал», 

схв. магазИн, магацИн «те.», слн. maga
ziп «склад; депо; магазин»;- через по
середниптво західноєвропейських мов 
(нім. Magazin, фр. magasiп, іт. maggazzi
no «Магазин, склад», пор. також ісп. ст. 
шagacen «те.») запозичено з арабської; 
араб. mahazin є формою множини від 
mahzun «склад», похідного від hazaпa 
<<Він зібрав, нагромадив».- СІС2 503; 
Акуленко 141; Москален ко УІЛ 50; 
Макарушка !І: Фасмер ІІ 555; Преобр. 
І 500; Доброломов РР 1967/1, 74; 
Bri.ickner 317; Holub-Lyer 297; Ho1ub-

ма гар 

Кор. 214; БЕР ІІІ 597-598; Matzenauer 
248; Mikl. ТЕ! Nachtr. ІІ 121.- Пор. 
магазей. 

магайбі (привітання в побажанням 
успіху в праці), [магайбо] «т~.» ЛексПол, 
[немагайба] «неввічлива людина, той, 
хто не вітається» До;- результат ско
рочення вітального словосполучення 
заст. помагай бог.- Див. ще бог1 , мог
тИ, помогтИ.- Пор. спасИбі. 

[магала) «частина передміетя; куток 
села Ме»;- запозичення з молдавськоі 
і румуНСЬКОЇ МОВ; МОЛД. махала «Перед· 
містя, міський квартал», рум. mahala 
«ТС.», ЯК і бОЛГ. махала «Частина МіСТа 
або села; квартал», єхв. махала, махала 
«те.», походить від 'ГУР· mahal1e «квар
тал, район (міста)», яке зводиться до 
ар. mal)a!Ja «те.».- Мельничук і\1.олд. 
зл. 168; Габинский Вост.-сл.-молд. вза
им. ІІ 135; Десющкая Сл. язьІкозн. 159; 
Vra Ьіе Romanoslavica 14, 159; БЕР ІІІ 
690; Bern. ІІ 5; Mikl. EW 180; СДЕЛі\~ 
252; DLRM 473; Lokotsch 107; R<'isanen 
Versuch 321. 

[маrашіва l «дрюк; чабанс;ька палиuя» 
МСБГ;- очевидно, результат контамі· 
наuії навв [ма.rула] «груба палиця)) і 
булава (див.). 

[маrалас] «ледащо; людина амарадь
ної поведінки» МСБГ;- очевидно, ре
зультат афективної видазміни форми 
[магалатій] «чоловік, який прикидаєть
ся дурником» (див.). 

[магалатій] «чоловік, який прикидає
ться дурником» Мо, [маr лавст] «Навіже
ний» МСБГ;- очевидно, занозичення з 
молдавської мови; молд. махалажuу 
(рум. mahalagiu) «Мешканець [Jередмістя; 
(перен.) простолюдин, мужнк; грубіян, 
пліткар» є похідним від махала (рум. 
mahala) «передмістя».- DLR~M 473.
Див. ще магала. 

[магар] «осел, ішак; дурень» Мо, 
[магарuцяJ «ослиця» Гриц, [маrdрь l «ду
рень; хуліган, бешкетник» МСБГ;- ч. 
! ша gar] «осел», болг. мага ре, м. J,taгape, 
СХВ. Маzарац, магаре «T!l.»;- ЗаtЮЗl1-

ЧеННЯ з східнороманських мов; молд. 
/Иагар <юсел», рум. щagar «ТG.» зага.пьно
прийнятої етимології не має; зводиться 
до сгр. -vo~t±ptov «в'ючна твариаа» (нгр. 
yo!J.±Pt «вантаж»), похідного від гр. 
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voror;; «вантаж»; вважається також 

(СДЕЛМ 271) запозиченням із дако-мі
зійської мови.- Гриценко 153-154; Ni
ta-Arma~ та jн. Romanoslaviєa 16, 90; 
Machek ESJC 347; БЕР ІІІ 598-600; 
Младенов 285; Skok ІІ 351:.._352; Bern. 
Il 2; .l\1ikl. EW 1RO; DLRM 484. 

маrар -див. могар. 
МагдалИна (жіноче ім'я), Магдалена, 

Мсігда, Магд!}ня, ст. Магда (1488);
р. МагдалИна, бр. Магдалена, Мdгда, 
п. Magdalena, ч. слц. MagdalEma, вл. 
нл. Madlena, болг. МагдалИна, Магдале
на, МагдалИн (чол.), схв. Magdalena, 
Magdaljina, ели. Magda\ena, стсл. dldr
дмини;- через церковнослов'янське 
посередництво запозичено з грецької мо
ви; гр. МаубаА.-і)vТ), букв. «Жінка з Маг
дала», утворено від назви міста Мсіуба-

Ла, джерелом якої є арам. Maghdela 
(первісно «вежа»), похідне від gedhal 
«він став великий», пов'язаного з 
гебр. gadhaJ «то., був великий», gadhol 
«великий».- Вл. імена 138; Kopalinski 
593; Спр. личн. имен 508; Кпарроvа 
248-249; Илчев 312; Кlein 922. 

[магель] «качалка СУМ; зв'язані до
купи мотки прядива Мо», !.ма/ель) «ка
чалка; частина ткацького верстата», [.ма
гельнuця] «рубель, пранню>, (.ма..rівнИ
ца] «рубель; пральна дошка; велика 
nалиця» МСБГ, [.магівн.Иця] «частина 
ткацького верстата», [.магілнИця] «ру
бель» Мо, [.маrілн.uця] «то.» Ме, [.магіль] 
«качалка» СУМ, [.ма.гіль] «качалка; ча
стина ткацького верстата>> Г, BeYr, 
!лtа.rільнИця] «рубель», [.мсіглі) «горстки 
коноплі, зв'язані докупи; сніп» Мо, 
[.ма.r лі] «бердо» Л, [.ма.r лівка] «рубель; 
пральна дошка; велика палиця» МСБГ, 
!.ма.r лівнИк] «полотно для качання бі
лизни; рушник» Ж. !.маr лівнИца] «ру
бель; пральна дошка; велика палиця» 
МСБГ, !.маглівнuця] «рубель» О, [.ма.r
лівнйця Г, Ж. маглїука Ле, .ма.rліунИця 
О, .ма.r лунuцяО] «те.», І.ма.r ля] «довжина 
витканого полотна, яке навивається за 

один раз на навій» Ник, \.ма.r лЯр] «пра
сувальнию> Ж. [.ма.r л Ярка] «рубель» Ж, 
!.ма.r льони] «блочки у верстаті» Ник, 
!.ма.rоль] «та.», !.мадівнuцаl «те.; пральна 
дошка; велика палиця» МСБГ, [.маділнИ
ца] «TG.» МСБГ, [.мазлівка) «nральна 
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дошка» МСБГ, [.ман..г ліунuця] «рубель» 
О, [.ман..rльоунuця] «те.» О, !.манrоль] 
«качалка» ВеУг, (.мандл6вницяl «рубель» 
О, !.ма.rль6ван.ий] «качаний маглівницею» 
МСБГ, [.маглюватu] «качати (білизну)» 
О, [.ма.t люватu, .мадлювати О, .мандлю
вати О, .мендлювати 0] «те.»;- р. !.ма
гил!?] «дубовий брусок, яким качають 
при виготовленні воскові свічки», !.мсіг
ли] «рубель і качалка для білизни», 
бр. (.маглі) «те.», п. magiel «прилад для 
прасування; ролик для вигладжування 

шкір; дубовий брусок, яким качають 
воскові свічкИ>>, [magla, mangla, mengla] 
«ТС.», ч. mandl «прилад для прасування», 
ст. mangl, слц. mangel', mangl'a «тс.»;
через посередництво польської мови за
позичено з німецької; н. (австр.) Man
ge(l) «качалка для прасування білизни», 
снн. двн. mange «катапульта», як і іт. 
mangano «баліста», походить від лат. 
manganum «те.», запозиченого з грецької 
мови; гр. rciyyavov «залізний шворінь; 
метальне знаряддя; облудний засіб» зі
ставляється з дінд. mafijul) (mafijula-) 
«прекрасний, приємний, милий, при
вабливий», mafigalam «щастя, здоров'я; 
хороше знамення», осет. m~ng «ОбмаН>>, 
кельт. сірл. meng «обман; спритність, 
легкість; досвід», тох. А mafik «борг; 
помилка, гріх», тох. В mefiki «Тс.».
Шелудько 38; ОнЬІшкевич Исслед. п. яз. 
244; Richhardt 75; Трубачев Рем. тер
минол. 136; Briickner 317; Machek ESJC 
350; Кluge-Mitzka 459; Frisk ІІ 155; 
Boisacq 596-597; Walde-Hofm. ІІ 28-
29. 

[маrеран] (бот.) «майоран, Origanum 
majorana L. (Majorana hortensis 
Моепсh.)», [.магера, .маrера] «те.» Маk;
ч. слц. [ mageran], болг. [.магиранl 
«те.»;- запозичення з молдавської і ру
мунської мов; молд. .магuран, рум. 
maghiran, (magheran, maghiran] «ТС.>> 
походять від елат. majorana (magorana, 
margerana), majoгacus «Тc.».-Slavica 16, 
89; Machek Jm. гostl. 201; Crfшjala 
339; СДЕЛМ 245; DLRM 472.- Див. 
ще майоран.- Пор. мадяран. 

[маrерка] «ПОВСТЯНа ШаПКа», [.ма..г' ер
ка, ма.rЄрка _л, .лщгuрка, люгірка, .ма
..г'ірка Л, магіерка Л, .малгерка Б і] «те.», 
[.ма.r Ярка] «чоловічий головний убір» 



маІ' єр 

МСБГ;- р. [.магерка] «валяна біла 
шапка; цеберко», бр . .магерка «чоловіча 
валяна шаnка»;- запозичення з поль

ської мови; n. magierka «угорська шап
кю>, [gamerka], як і ч. madera «TG.», 
походить від етнічної назви п. madiar, 
madziar «угорець, мадяр».- Richhardt 
76; Фасмер ІІ 555; Лреобр. І 500; По
тебня ЖСт 189113, ll8; Briickner 317; 
Kopalinski 59.3; Machek ESJC 347; Mikl. 
EW 180.- Див. ще мадЯр.- Пор. га
мера. 

[маrЄр] «перегнане на сепараторі мо
локо» МСБГ;- запозичення з німець
кої МОВИ; НВН mager «Пісний, нежирний; 
худий» (пор. magere Milch «збиране 
молоко») споріднене з дангл. mceger 
«худий», дісл. magr, далі 3 лат. macer 
«те.», гр. ~ахро~ «довгий>>, можливо, 
також з псл. *mogti «могти» (первісно 
«Тягнути»).-Юugе- Mitzka 452.- Пор. 
могтИ. 

[маrЄри] «сорт високостеблої крупно
качанистої кукурудзи» МСБГ;- неясне; 
можливо, пов' язане з етнічною назвою 
.мадЯр «угорець». 

[маrєрка] (бот.) «ковила та прикра
Gа головного убору з неї» МСБГ;- оче
видно, результат перенесення назви го

ловного убору [.магерка, .маrерка] на 
прикрасу і рослину, з якої ця прикраса 
робилася.- Див. ще магерка. 

lмагілка (сиру)] «головка сиру; єкис
ле молоко; Gир» ВеБ, [.ма.гілка] «та.; 
сирник» Ж;- очевидно, результат ви
дозміни форми гомілка «Fоловка єиру» 
(пор . .магерка , га.мерка).- Див. ще го
мілка2. · 

магІстр «у дореволюційній Роаії та 
деяких інших країнах - перший учений 
ступінь; у середні віки - rолова духов
ного або рицарського ордену», магістер, 
.магістрант;- р . .магіістр, бр . .магістр, 
др . .магистр?J «вищий чиновник, воєна
чальник у Візантії», п. слц. вл. magi
ster, ч. magistr, magister, болг . .магuст'Ор, 
м. магuстер, схв. .мдгuстар, слн. ma
gister;- через посередництво грецької 
МОВИ (гр. /-Lсіуютро~ «ВОЄНачаЛЬНИК, ВИ· 
щий чиновник») запозичено 3 латин
ської; лат.· magister «начальник, учи
тель, керівник» є похі.z:Іним від прикмет-

23 7·200 

маrлевка 

ника magnus «великий», спорідненого з 
дінд. mah-, maha-, mahat-, ав. maz-, 
гр. rЄущ, вірм. mec, гот mikils, 
хет. mekkis «те.», тох. А mak- «багато», 
тох. В maka-, англ. much «тс.».- СІС2 

504; СИС 287; Фасмер ІІ 555; Преобр. І 
500; Kopalinski 593-594; Holub-Lyer 
298; БЕР ІІІ 602; Bern. ІІ 3-4; Walde
Hofm. ІІ 10-12.- Пор. магістраль, 
магістрат, майстер. 

магістраль;- р . .магистраль, бр . .ма
гістраль, п. magistral, ч. слн magistra
]a, слц. magistral, вл. magistra la, болF. 
м. схв. магистрала;- через посередни· 
цтво західноєвропейських мов (н Ma
gistrale, фр. англ. magistral) запозиче
но з латинської; лат. magistrali~ «Па
нуючий» є похідним від magister «на
чальник, учитель».- СІС2 504; СИС 287; 
Фасмер ІІ 555; Kopalinski 594; Holub
Lyer 298; БЕР ІІІ 601-602; Walde
Hofm. ІІ ІО.- Див. ще магістр.- Пор. 
магістрат. 

магістрат «орган міського самовряду
вання; муніципалітет», [.майстратl «тс.», 
.магістратура;- р. болг. .магистрат, 
бр. магістрат, п. magistrat, [maistrat, 
majestrat, majstrat], ч. слц. слн ma· 
gistrat, вл. magistrat, схв . .магйстрііт;
через посередництво польської і німець
кої мов (н. Magistrat) запозичено з ла
тинської; лат. magistratus «державна 
влада, державне управління» є похід
ним від magister «начальник, учи
тель».- СІС2 504; СИС 287; Kopalinski 
594; Ho]ub-Lyer 298.- Див. ще ма
гістр.- Пор. магістраль. 

[маrла] «купа» ВеУг, [.ма.rля] «шта
бель колод, заготовлених для сплаву; 
купа сплавлених полін» Мовозн. 1974/3, 
[жіrіль] «ТС.» тж;- запозичення з угор
ської МОВИ; уР. maglya «купа, ЄТЇG» 
виводиться з слов'янських мов: укр. р . 
болг . .могИла та ін.- Kniezsa І 322-323; 
MNTESz ІІ 815; Barczi 194.- Див. ще 
могИла.- Пор. мИrла. 

[маІ'левка] (знев.) «голова» МСБF, 
(.ма.r6вдя, ма.г6шtя] · «ТG.» тж, [.малівка] 
«Голова сиру з тмином» Ж;- очевидно, 
nов' язане з [.мdгель] «качалка», [ма.r лів
ка] «рубель; велика палиця»; до семан
тики пор. довбешка «голова>> при довбнЯ 
«ВеJ:ика палицю>.- Див. ще магель. 
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маrлювати 

[маrлювати] «погано малювати, пога
но писати»;- не зовсім ясне; можливо, 
результат зближення малювати з фоне
тично схожим (ма]"' лювати] «качати (бі
лизну)». 

[маглЯза] «людина з забрудненим 
обличчям»;- афективне утворення. 

магма «розплавлена маса, що вили
вається при виверженні вулкана», маг
матИчний;- р. бр. болг. магма, п. ч. 
слц. вл. magma, схв. магма, слн. mag
ma;- через посередництво західноєв
ропейських мов (нім. Magma, фр. англ. 
magma) запозичено з грецької; гр. rciy
ra «Тісто, гуща, місиво» нов' язане з 
/-LciGGffi ( <*ray-Lш) «СТИСКаЮ, ЗДаВЛЮЮ, 
мішу», спорідненим з псJІ. mazati, укр. 
мазати.- СІС2 504; СИС 287; Kopalinski 
594; Holub- Lyer 298; Кlein 919, 922; 
Frisk ІІ 180-181.- Див. ще мазати.
Пор. маса. 

магнат «великий феодальний земле
власник», магнатерія (заст.) «Магнати, 
вище дворянство старої Польщі», маг
натство (зб.);- р. бр. болг. магнат, 
п. вл. magnat, ч. слн. magnat, слц. 
magnas, magnat, схв. магнат;- через 
посередництво польської мови запо

зичено з латинської; елат. magna tus 
«Вельможа» пов'язане з пізньолат. mag
nas (род. в. magnatis) «великий, знат
ний», що походить від лат. magnus «Ве
ликий».- СІС2 504; Richhardt 76; СИС 
287; Фасмер І І 556; Преобр. І 500; 
Kopalinski 594; Holub-Lyer 298; БЕР 
ІІІ 602.- Див. ще магістр. 

магнезія «білий порошок, окис або 
сіль магнію», магнезіальний, магнезій
ний;- р. магнезия, бр. магнезtя, п. 
magnezja, ч. magпezie, magnesie, слц. 
magnezia, болг. магнезий, м. магнезиjа, 
схв. мdгнёзиjа, слн. magnezija;- інтер
національний (новолатинський) науко
вий термін; нлат. magnesia походить від 
Гр. /-LCtYV'Y]Gta, ЩО Є результатом скоро
чення виразу .q Mayv'Y]crla Лl\toc; «магне
сійський камінь>>, у · якому Mayvчcrlii 
є прикметником жін. р. (чол. р. Mayv'l)
щor;;) від назви півострова і міста May
VYJcr[a.- СІС2 504; СИС 287; Фасмер 
ІІ 556; Горяев 448; Kopalinski 595; 
Holub-Lyer 298; БЕР ІІІ 602-603; 
К!еіn 922.- Пор. магній, магніт. 
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магнето «електромагнітний генера
тор струму»;- Р- магнето, бр. магнета. 
п. ч. слц. magneto, болг. магнет(о);
інтернаціональний науковий термін 
(пор. нім. Magneto, фр. magneto, англ. 
magneto «те.»), що з'явився в результаті 
скорочення словосполучення, яким на

зивався генератор; пор. фр. machine 
magnetoelectrique, англ. magnetoelectric 
machiпe, де magneto- пов'язане з лат. 
magnet- «магніт».- СІС2 505; СИС 287; 
Kopalinski 594; Юеіп 923.- Див. ще 
магніт. 

ІмаrнИтий] «хворобливий, слабоси
лий», [маJ"'нИтий] «кволий, хворобли
вий» МСБГ;- запозичення з мол дав
ської мови; молд. мьtхнИт, [мзхнИтl 
(рум. mlhnit) «засмучений, зажурений» 
походить від мьtХнИ (m!hni) «засмучува
ти», яке вважається запозиченим з пів
деннослов'янських МОВ (болг. махна «Пе
ремісТИТИ, усунути, ПОКИНУТИ», СХВ. МаХ
нути «Махнути», махнути ее «КИНути, 
покинути», махнИтати «шаленіти», спо
ріднені з, укр. махати).- СДЕЛМ 271; 
DLRM 506; БЕР ІІІ 691-693; Skok 
11 355. 

[магнИтитися] «збиратися (на дощ)» 
Ж;- очевидно, пов' язане з [магнйтий] 
«кволий, хворобливий, (nервісно) смут
ний, засмучений» (у такому разі спочат
ку означало «супитися, хмуритися»); 
може бути й безпосереднім запозичен
ням з молдавської мови (пор. молд. а ее 
мьtхнu «засмучуватися», мьtхнИт «засму
чений»).- Див. ще магннтий. 

магній (хімічний елемент), магнезИт 
«вуглекисла сіль магнію (мінерал)», маг
нієвий;- р. магний, бр. магній, п. mag
nez, ч. magnezium, magnesium, слц. 
magnezium, вл. magnezij, болг. магне
зий, м. магнезиум, схв. магнёзиjум, 
слн. magnezij;- засвоєний російською 
та іншими східнослов'янськими мовами 
перший варіант новолатинської науко
вої назви Magnium, утвореної в 1808 р. 
англійським хіміком Г. Деві від нлат. 
Magnesia «магнезія» і пізніше заміненої 
ним на Magnesium.- СІС2 505; Вол
ков 35; Фигуровский . 88; Kopalinski 
595; Holub- Lyer 298; БЕР ІІІ 602-
603.-Див. ще магнезія.- Пор. ма
гніт. 



маrнfт 

магніт, [.ма.гнес] «магніт», .магнети
зер, .магнетИзм, .магнетик «речовина, 
що має магнітні властивості», .магнетИт 
«мінерал, що містить залізо і має маг
нітні властивості», [.ма.гнит] «магніт» 
Ж, .магнітик, .магнетИчний, .магнети
зувати, магнітити, (лт.гнесувати], на
.магнічувати, розмагнічувати, розмагні

чуватися, розмагнічений;- р. болг . .маг
нuт, бр . .магніт, др . .магнuт'D, п. mag
nes, [magnetJ, ч. слц. вл. нл. magnet, 
м . .магнепі, схв . .магнёт, слн.шаgnеt;
запозичено в давньоруську мову з грець

кої, форми з голосним е, пізніше, через 
посередництво західноєвропейських і ла
тинської мов (нвн. Magnet, свн. mag
nes, англ. magnet, лат. magпёs, род. в. 
magпёtis); гр. Ma')'V'lj"П(; (Лі\tо(;) «магне
сійський (камінь), магніт» є прикметни
ковою формою, пов'язаною з May>''Y]Gia 
«Магнесія» (назва півострова і міста 
в Лідії).- СІС2 505; Фасмер ІІ 556; 
КЗСРЯ 252; Преобр. І 500-501; Го
ряев 199; Kopaliilski 595; Holub- Lyer 
298; Holub- Кор. 214; БЕР ІІІ 604; 
Юuge - Mitzka 453; КІеіп 922.- Пор. 
магнезія, магній. 

маrнітбJш «апарат, у якому об'єдна
но магнітофон і радіоприймач)>;- р. 
.магнитола, бр. .магнітола, п magnito
la;- результат злиття слів .магнітофон 
і радіола.- СІС2 506; СИС 288.- Див. 
ще магнітофОн, радіола. 

магнітофон;- р. болг . .магнитофон, 
бр . .магнітаф6н, п. ч. вл. magnetofon, 
слц. слн. magnetof6n, м. магнетоф6н, 
схв. магнетдфон, магнетофон;- запо
зичення з західноєвропейських мов; нім. 
Magnetoph6п, фр. magnetophone, англ. 
magnetophone утворено з основ гр. 
~-tciYVYJ(; ( -У]тщ) «Магніт» і cpшv'l) «звук, 
голос».- СІС2 505; СИС 288; Kopaliilski 
594-595; Hoiub- Lyer 298; БЕР ІІІ 
604.- Див. ще магніт, фонетика.- Пор. 
мікрофон, телефон. . 

магнолія (бот.) «Magnolia L.», лtагн6-
лієві;- р. болг. магнолия, бр. магнолія, 
п. magпolia, ч. magn6lie, слц. magп6lia, 
вл. magпolija, схв. магн6лиjа, слн. mag
n6lija;- засвоєна з новолатинської но
менклатури наукова назва; нлат. magпo

lia утворив Ш. Плюм'є (XVIII ст.) 
від прізвища французького ботаніка 

23* 

магоч 

П. Магиоля (Р. Magnol І638-1715).
СІС2 506; СИС 288; Sl. wyr. obcych 410; 
Holub- Lyer 298; БЕР ІІІ 604; Симо
новиn 288; Юuge - Mitzka 453; Юеіn 
923; Dauzat 450. 

маrбвдя, .ма.говня- див. маrлевка. 
[маrбла] «безрогий віл» Ж;- оче

видно, за пазичення з польської мови; 
п. [magota] «кобила» пов'язується з [ma
gacJ «махати», не зовсім ясним варіантом 
форми machac «махати», що відповідає 
укр. махати.- SW ІІ 843, 847.- Див. 
ще махати. 

магометанин «мусульманин», маго
метанстАо;- р. магометанин, бр. ма
гаметd.НіН, п. mahometanin, ч. слц. 
mohamedc'ш, вл. шohamedan, болг. мо
ха.меданин, м. мухамеданец, схв. м.уха
меданац, слн. mohamedaпec;- похідне 
утворення від власного імені нророка 
Магомет (ар. Mul)ammad), який засну
вав у VII ст. релігію іслам і викJІав її 
в коран і.- СІС2 366, 506; СИС 288; 
Фасмер ІІ 556; Kopalif:Jski 595; Holub
Lyer 319. 

ІмагбникІ (бот.) «багно звичайне, Le
dtІm palustre L.» Ж. Mak;- результат 
видазміни деетимологізованої форми Іба
гоник) ([багонник]) «Те.», похідної від 
багно «те.» (див.). 

[магонь] (бот.) «червоне дерево, Swie
tenia mahagoni Jacq.» Ж, мmсаг6ні 
«деревина червоного дерева»;- р маха

гони, !.махогани], п. mahoil, mahagoil, 
ч. mahagoп, слц. mahagгJn, вл. mahagoni, 
болг. махаг6н.(и), м. махагон, м.ахогnни, 
схв. м.ахагони, слн. mahag6ni;- через 
посередництво польської та німецької 
мов (н Mahag6ni\ заПозичено з анrJІій
ської; англ. mahogany ( < mohogeney) 
«те.» походить з мови тубільного насе
лення о. Ямайки.- СІС2 522-523; СИС 
298; Sl. wyr. obcych 444; Holub -- Lyer 
298; Holub- Кор. 214; КІішеs 421; 
БЕР ІІІ 690; Кluge - Mitzka 453; 
КІеіп 924. 

[маготний] «багатий» О;- неясне; 
можливо, пов'язане з [магота] «сила» 
або з уг. mag «зерно»,-Онишкевич І 425. 

[магоч] (бот.) «жовтий осот польо
вий, Sonchus arvensis L.» Mak;- не· 
ясне. 
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маrр6 

[маrр6] «віл з одним ядром (від при
роди)»;- неясне; може бути зіставлене 
з слн. [madravec] «наполовину кастро
ваний кінь», mendravec «kінь без ядер», 
яке пов' язують з mendrati «топтати, 
трясти» (Bezlaj ESSJ ІІ 160). 

[маrувать] «Важко працювати» До;
неясне; можливо акаюча форма дав
нішого * .могуватu, пов'язаного з .могтИ, 
псл. *mogti в колишньому значенні 
«ТЯГТИ, ВОЛОЧИТИ». 

[маrула] «груба nалиця з nотовще
ним руків'ям; (знев.) незграбна люди
на» МСБГ, [.ма.г'уля] «те.» МСБГ;- не 
зовсім ясне; очевидно, пов' язане з [.ма
.г'ель] «качалка»; пор. [.ма_,.. лівка] «вели
ка палиця».- Див. ще маrель. 

[маrулея] «губка на буці» О, (.ма.г'у
лея] «Тс.» 0;- неясне; можливо, пов' я
зане з \мо.г'уля] «гуля». 

[маr улити] «підмовляти, переманю
вати на свій бік» МСБГ;- семантично 
видозмінене запозичення з молдавської 
МОВИ; МОЛД . .мзгулu (рум. rnaguli) «Ле
СТИТИ» вважається запозиченням з пів
деннослов'янських мов і зіставляється 
з c.-цcJJ. Nt.~rулити «Те.», яке виводиться 

З грецької МОВИ (гр. ra:youЛov «ЩОКа»), 
а також, менш переконливо, з схв . .маг
лити «затуманювати», пов'язаним з 
.магла «туман», що відnовідає укр . .мла 
(СДЕЛМ 271).- Bern. ІІ 4; DLRM 
484. 

[маrуна] «кільовий човен з високими 
бортами для рибальства неводом у морі» 
Берл;- р. (магунаl, болг . .мауна, схв. 
.мд.уна;- заnозичення з грецької мови; 
нгр. rao)va «те.», як і тур. mavuna «ве
ликий товарний човен», mavna «те.», 
nоходить від ар. ma'un «ліхтер, баржа», 
пов'язаного з ma'an «робити щось уваж
но, грунтовно».- БЕР ІІІ 689; РЧДБЕ 
433; Юisanen Versuch 331 

[маrура] «висока гора>>, !.ма.г'ура, .ма
кураІ «те.>> Ж;- запозичення з молдав
ської мови; молд . .магура «горn», як і 
рум. miigura (m::Ygula) «гора. горб, ви
сочина», походить з давнішого * magula, 
що зводиться як запозичення до псл. mo
gy la «могила»; зіставляється також з 
алб. magullё (DLRM 484).- Scheludko 
138; Габинский Вост.-сл.-моJJд. взаим. 
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ІІ 135; Vrabie Romanoslavica 14, 159; 
СДЕЛМ 271.- Див. ще могИла. 

[маrуш] (ент.) «коник, Tettigonia vi
ridissima L.» Л;- неясне. 

[мада] «твань» Ж, [.мадьl «Те.» Ж;
п. mada «те.»;- очевидно, сюди ж р. 
(.мадежu] «бурі і темні плями на обличчі; 
плями на шерсті тварини; плями на 
поверхні стіни, тканини», (.малеж] «nля
ма», [.матеж] «пігментна пляма у вагіт
ної жінки», схв . .мадеж «родимка», слн. 
madez «пляма»; дальші зв'язки ненсні; 
п. mada виводиться також від англ. 
mud «бруд, багно» (Sl. wyr. obcych 
441).- Фасмер ІІ 556; Skok ІІ 348; 
Bezlaj ESSJ І І 160; Bern. І І З . 

[мадака] «дивак, дивачка» Л;- оче
видно, афективне утворення. 

мадам;- р. бр . .мадам, п. Madame, 
Madam, Madama, ч. слц. madam, mada
me, болг. .мада.ма, схв. .мадам, слн. 
madame;- запозичення з французької 
мови; фр. madame (звернення до жінки, 
букв. «моя пані») складається з слів ma 
«моя», форми жін. р. займенника mon 
«мій», що походить від лат. meus (mea, 
meum) «мій (моя, моє)», спорідненого 
з укр . .мій, і dame «пані, заміжня жін
ка».- СІС2 507; СИС 288; Kopalinski 
591; Holub- Lyer 297; Dauzat 227, 
449, 482; КІеіп 920; Walde - Hofm . 
11 84.- Див. ще дама\ мій.- Пор. 
мадонна. 

мадаполам «щільна біла бавовняна 
тканина», .мадепола.м «те.»;- р. .мада
полам, .мадепола.м, бр . .мадапала.м, п. ч. 
madapolam, слц. madapolam, схв. .ма
даполам, слн. madapolam;- запозичено 
з англійської мови, можливо, через 

посередництво французької та німець
кої (фр madapolam, н. Madapolam); 
англ. madapollam «тС.» походить від 
назви індійського міста Madhavapalam 
«Мадаполам», де вперше почали вироб
ляти цю тканину.- СІС2 507; СИС 288; 
Фасмер ІІ 556; Kopalinski 592; Dauzat 
449; NSD 1486. 

мадера (сорт виноградного вина);
р. схв .мадера, бр. мад!Jра, п. madera, 
ч. слц. madeira, болг. .мадейра, слн. 
madeira «Те.»;- через ПОсередНИЦТВО 
французької та іспанської мов (фр. 
madere, ісп. madera «те.») запозичено 



м<іджер 

з португальської; порт. madeira «те.» 
походить від назви острова Madeira 
«Мадейра», де це вино вироблялося.
Акуленко 140; ССРЛЯ 6, 485; Sl. wyr. 
obcych 441; Holub- Lyer 297; Кlimes 
419; Вуjаклиjа 533; NSD 1486; Кlein 
921. 

маджер - див. мущИр. 
Імадзrалатий] «брудний, замурза-

ний» МСБГ;- афективне утворення, оче
видно, пов'язане з .мазати. 

мадзіJіьник- див. мізИнець. 
Імадзур] (зоол.) «великий пацюк, 

Mus decumaпus»;- очевидно, пов'язане 
з .мазур1 ; до перенесення етнічних назв 
на тварин пор. укр. пруссік «тарган», 
п. mazurek «цвіркун; лісовий горобець» 
та ін. 

мадикувати - див. метикувати. 
мадія (бот.) «Madia sativa МоІ.»;

р. болг . .мадия, п. madja, схв. мадиа;
інтернаціональна ботанічна назва, що 
походить від ісп. madf «те.», запозичено
го з індіанських мов Південної Америки; 
помилково пов'язувалося з лат. madeo 
«мокрію, вкриваюся потом» з огляду 
на те, що ця рослина має оліїсте насіння 
(Симоновиh 288).- СІС2 507; SW ІІ 842; 
РЧДБЕ 418. 

мадонна;- р. бр . .мад6н.н.а, п. ч. ma
donna, madona, вл. слц. madona, болг. 
мад6н.а, схв . .мадон.а, слн. mаdопа;
запозичення з італійської мови; іт. mа
dоппа «пані; богородицю> походить із 
словосполучення ma donna букв. «моя 
пані», яке продовжує лат. шеа domina 
«тс.», де шеа є формою жін. р. займенни
ка meus «мій», спорідненого з укр . .мій, 
а domina <<Пані» пов'язане з domus 
«дім», спорідненим з укр. дім.- СІС2 

507; СИС 289; Фасмер І І 556; Преобр. І 
501; Kopalinski 592; Holub- Lyer 297; 
Holub- КоР:. 214; РЧДБЕ 352; Ву
jаклиjа 533; Dauzat 449; Юеіn 921; 
Mestica 889.- Див. ще дім, мій.- Пор. 
мадам. 

мадрабуля, .мадраJ'ан., .tvtадребуля, 
.мадри.rан, .мадри.rуля -див. мандри
гуля. 

мадригал «короткий вірш з комплі
ментом жінці; улеслива похвала»;- р. 
болг . .мадригал, бр . .мадрьtгал, п. madry
gal, ч. слц. вл. madrigal, схв . .мадріtгііл, 

маестро 

слн. madrigal;- запозичення з фран
цузької мови; фр. madrigal походить від 
іт. madrigale «ТС.», не зовсім ясного, 
пов'язуваного з лат. miHricalis «маточ
ник», matrix «Матка, саМИЦЯ», mater 
«мати».- СІС2 507; СИС 289; Фасмер ІІ 
557; Kopalinski 592; Holub - Lyer 297; 
РЧДБЕ 352; Юuge- Mitzka 452; КІеіп 
921; Dauzat 449; Gamillsheg 587. 

мадЯр «угорець», .мадьЯр «ТС.», (.ма
J'єрщjк] «молодий угорець» МСБГ, [.ма
J' Ярка] «угорка» МСБГ, .мадяризація, 
.мадярt'із.м, !.мадзарський] О (з п.), .мадя
ризувати;- р. .мадьЯр, бр. .мадзьЯр, 
п. Madziar, Madiar, ч. слц. Mad'ar, 
вл. Madzar, болг . .маджариІ-l, схв. Ma
ljiip, слн. Madzar;- запозичення з угор
ської мови; уг. magyar «ТС.>> є складним 
словом, перша частина якого magy (спо
ріднене з мане. maпjsji «мансі») первісно 
означала, мабуть, «людина»; друга ча
стина неясного походження; припус

кається запозичення з якоїсь тюркської 
мови (пор. тур. er «чоловію>); розгля
дається також як фінно-угорський еле
мент, споріднений з уг. ferfi «чоловію>, 
фін. yrko «те.», мар. erghe «хлопець»; 
назва .мадЯр (.мадьЯр) пов'язується та-
ож з етнічними назвами р. ст . .можар, 

.мещера (Perenyi St. sl. 22/3-4, 339-
376).- Фасмер ІІ 557; Barczi 195; Barczi 
А maqyar пуеІv eletrajza 37; MNTESz 
ІІ 816-817.-Пор. мещерякИ. 

[мадяран] (бот.) «майоран, Majorana 
Moench. (Origanum majorana L.)» Mak, 
[.мадаран, мадеран] «ТС.» Mak;- ч. [ma
deranka, maderanek], слц. [mаdеrапеk];
результат видазміни назви [.маJ'еран.] 
«те.», очевидно, зближеної з етнічною 
назвою .мадЯр; до заміни r > д nop. 
J'ельJ'ів > дельгів і под.- Дзендзелів
ський St. sl. 22/3-4, 288.- Див. ще 
маrеран, майоран. 

маестро;- р. мa!JCtnpo, бр. мa!Jcmpa, 
п. ч. слц. maestro, болг . .маестро, схв .. 
.маестро, слн. maestro;.- запозичення з 
італійської мови; іт. maestro «учитель, 
знавець» походить від лат. magister 
«начальник, учитель, керівнИК>>.- СІС2 

507; СИС 299; Kopalinski 592; Holub
Lyer 297; РЧДБЕ 352; Dauzat 449; 
Юеіn 921; Mestica 890.- Див. ще ма
гістр.- Пор. майстер. 
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маєстат 

маєстат «велич, величчя; [церковне 
священне начиння] Ж», [.майстат] 
«церковне священне начиння» Ж, .ма
єстатИчнuй, ст . .маестат-ь «величність 
(1433); грамота верховного правителя 
(1448); печать верховного правителя 
(1442)»;- п. majestat «велич, велич
ність», ч. слu. majestat, вл. нл. majes
tosc, схв. .маjестет, слн. majesteta 
«те.»;- через посередництво польської 
та німецької мов (н. MajEstat «велич, 
величність», свн. majestat, majesta:t 
«те.») запозичено з латинської: лат. ma
jestas (род. в. majestatis) «велич, свя
тість, авторитет» пов'язане з major 
«більший».- Kopalijlski 592; Holub
Lyer 298; Schuster-Sewc 878; Вуjаклиjа 
534; Юuge- Mitzka 455; КІеіп 925.
Див. ще майор. 

[маЄтка] (бот.) «стокротка, марга
ритка, Bellis perennis L.» ВеНЗн, Маk;
очевидно, похідне утворення від назви 
місяця .май, коли цвітуть ці квіти.- Див. 
ще май1 • 

маєток, (.маЄт] «майно; маєток» Г, 
Ж. [маЄт.чиця] «поміщиця, землевлас
ниця» Пі, .маЄтність «майно; маєток», 
/.маtт.чик] «багач» О, [.маtтницяl «багач
ка О; поміщиця, землевласниця Пі», 
(.маіток] «маєток; майно» Пі, .маЄтний 
«багатий», (.майовйтий] «заможний» 
МСБГ, ст . .маетность «маєток, майно» 
(1430);- р. [маЄток] «достаток; майно» 
(з укр.), мает.чость «маєток; майно» 
(з укр.), бр . .маёнтак;- калька п. ma
j~tek «маєток», утвореного, як і ч. 
majetek «майно», слц. majetok «те.; ма
єтою>, від похідної основи псл. *majgt
(як у majqcy «маючий»), пов'язаної 
з * jьшіШ «мати»; форма (.маЄт] є зво
ротним утворенням від .маЄток.- Орос 
Доп. У жДУ ІІ 76; Оньrшкевич Исслед. п. 
яз. 244; Richhardt 76; Фасмер ІІ 557; 
Brйckner 318; Machek ESJC 366.- Див. 
ще мати2 • 

мажа1 (заст.) «чумацький віз; міра 
ваги, об'єму, що дорівнює місткості 
одного чумацького воза; [віз]», [.маж] 
«Те.» Пі, [.мажара] «великий віз», !.ма
жар] «виробник маж» Пі, [.мазяр] «віз 
на дерев'яних осях» Корз, [.мажний] 
«власник маж» Пі, ст . .мажа «великий 
купецький віз» (1446);- р. (мажара] 
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мазати 

«велика татарська гарба, віз», (.маджара, 
.мажура, .мажара] «тс.», бр. (.мажара] 
«ВіЗ», П. maza «чумаЦЬКИЙ ВіЗ» (з укр.);
заПОЗИЧеННЯ з кримсько-татарської мо
ви; крим.-тат . .МаІ)ар <<Віз» пов'язується 
з етнонімом .мадЯр; .мажа як назва міри 
ваги виводиться також від уг. mazsa, 
запозиченого з слов' янських мов.- Вин
ник 133-134; Дзендзелівський НЗ 
УжДУ 14, 115; Фасмер ІІ 557; Шипова 
226; Радлов IV 2, 2050.- Див. ще 
мадЯр. 

мажа2- див. маша. 
мажор (музичний лад);- р. бр. болг. 

мажор, п. major;- запозичення з фран
цузької мови; фр. majeur (<ст. maieur) 
«те.» походить від лат. major «більший, 
вищий, ДОВШИЙ».- СІС2 507; сис 289; 
Kopalinski 596; РЧДБЕ 352; Dauzat 
451.- Див. ще майор. 

[мажорка] «турецький тютюн»;- не
ясне; можливо, пов'язане з .мах6р1;а. 

мажчИр - див. мущИр. 
мазати, .мазЮкати, (мазькатu] «роз

пещувати», (.мазай] <<писака, віршомаз» 
Ж, [мазак] «погана щітка для мазання; 
поганий маляр» МСБГ, .л1азальник, .ма
занИна, .мазанка «хата; [мазання; білиз
на гуцулів-вівчарів, виварена в маслі 
чи жирі]», [.мазарня] «піч для смолоку
ріння», (.мазелнuк) «глиняник» Корз, 
[.маззЯ] «мазь», [мазИлка] «квач» Ж, .ма
зИло «мастило; [квач; шматочок сала 
для підмазування сковороди]», [.мазuль
нuця] «мазальниця» Ж, мазій «nоганий 
художник, мазун; [мазальник; віл по
пелястого кольору]», [мазільнuк] «ма
зальниК>>, [.мазірuн] <<син мазяра» Ж, 
.мазка «штукатурка; [хата-мазанка]», 
[.мазлЮка] «негарна на вроду людина», 
[.мазнек] <<глиняник» Корз, [.мазнИк] 
«продавець дьогтю» О, мазнИця <<ПОсу
дина для дьогтю; [посудина для збиван
ня масла МСБГ; зневажлива назва се
лянина]», .мазок, .мазун, мазунець, [ма
зунча] «пестунчию>, [.мазур] «бруднуля» 
Ж. Jмазурач] «Те.>> Ж, мазуха, [мазЮга] 
(зневажл.) «мазь» О, І.мазЮ.Jа] «ТС.» О, 
[.мазЮка] «коломазь» Ж. [.мазЯ] «брудна 
дитина», [мазянка] «білизна гуцулів
вівчарів, виварена в маслі чи в жирі» Ж, 
[.мазЯр] «продавець дьогтю», [мазЯрка] 
«мазниця», мазь, .мазаний, (мазИстий] 



мазrа 

«масний, липкий» Ж. мазкИй, [мазура
тий] «забруднений», [мазуратний] 
«тс.», [змазуритися] «забруднитися», 
(змtіза] «забруднення» Ж. !змазний] «об
разливий» Ж. замазурити «забруднити», 
замtізка, замазура «бруднуля», замазуха 
«ТС.», замазувальний, намазувальник 
(спец.), !омазкати] «обмазати», обмазка, 
перемазка, підмазка, підмазувач, !по
мtізкати(ся)] «заприятелювати», пома
з6к, !помазЦха] «мазальниця», примtізу
ватисЯ, промазати «не влучити», про
мазка, [розмазень] «розпещена дитина» 
Нед, розмазка, розмазнЯ, [розмазливий] 
«розніжений» Нед, умазувати, умазка;
р. мtізать, бр. мtізаць, др. мазати, 
п. вл. mazaё, ч. mazat(i), слп. mazat', 
нл. mazas, болг. мажа «мажу», м. ма
зиво «мастило», схв. мазати, слн. mazati, 
стсл. МdЗdТи;- псл. mazati «мазати», 
споріднене з лтс. (iz)muozet «мучити, 
обдурювати; (первісно) бруднити», лит. 
mezti «угноювати», гр. ra(J(J(J) «мну, 
Мішу», !!Ct')'t\; «ЖерТОВНИЙ ПИр ir>>, !!сі~а;, 
«тісто», двн. mahhбn «будувати (первісно 
з глини)», нвн. machen «робити», дангл. 
macian «готувати», англ. make «робити», 
сірл. maistir «колотити (масло)», брет. 
meza «місити», вірм. macaпim «прили
паю»; іє. mag- «місити, обмазувати».
Фасмер ІІ 557-558; Преобр. І 501-
502; Горяев 200; Bruckner 326; Machek 
ESJC 355-356; Holub - Lyer 307; Ho
lub- Кор. 218-219; Младенов 285; 
Bern. ІІ 28-29; Mikl. EW 185; Traut
mann 173; Frisk ІІ 180-181; Юuge
Mitzka 451; Pokorny 696-697.- Пор. 
помазанець. 

мазrа- ДИВ. мазка. 
ІмазrлИвий] «плаксивий»;- очевид

но, пов'язане з п. mazgaj «плаксій; 
розтелепа, тюхтій», похідним від діє
слова mazgaё «мазюкати, бруднити», 
утвореного, як і слн. [ mazga ti], на осно
ві псл. mazati «мазати», що відповідає 
укр. мазати.- SW ІІ 906; Otr~bski 
JP 43/3, 142-143; Bezlaj ESSJ ІІ 173.
Див. ще мазати.- Пор. мазІ'улЯти. 

[мазrулЯти] «мазюкати, робити пля
МИ>' Ж;- бр. [мазголіць] «мазати, бруд
нити»;- очевидно, пов'язане з п. maz
gac, слн. Imazgati] «те.>>; виводиться та
кож (Орос Доп. УжДУ ІІ 75) з рум. 

мазнИця 

mazgalf «МаЗаТИ>>.- Див. ЩЄ МазГЛНВИЙ, 
мазати. 

мазепа «неохайна, грубувата або не
розумна людина>>;- бр. !маз.9па] «за
мазура>>, п. mazepa «плаксій; розтелепа; 
нечупара, замазура>>;- похідне утво
рення від мазати «брудНИТИ>>; ДО СЛО· 
вотвору (формант -еп(а)) пор. дурепа.
Фасмер ІІ 558; Преобр. І 501; Соболєв
ский РФВ 66, 341.- Див. ще мазати. 

мазер «квантовий генератор (підси· 
лювач)»;- р. мtізер, n. ч. слц. mаsеr;
запозичення з авг лійської мови; англ. 
maser «те.» є ІнщІальною абревіату
рою, утвореною із словосполучення mic· 
rowave amplificatioп Ьу stimulated emis
sioп of radiatioп «підсилення мікрохвиль 
за допомогою стимульованого випромі· 
нювання».- СІС2 507; СИС 289; Kopa
linski 611; Кlimes 432; КІеіп 943.
Пор. лазер. 

[маз€р] (ент.) «гнойовик, Geotrupes 
stercorarius L.>> ВеНЗн;- о•1евидно, по
в'язане з мазати (суфіксу -єр у літера
турній мові відповідаЕ:: -яр).- Див. ще 
мазати. 

[мазилін] «вазелін» St. sl. 22/3-4, 
!мазилінка] «те.» МСБГ;- результат 
зближення слова вазелін з похідними 
від мазати.- Дзендзелівський St. sl. 
22/3-4, 288.- Див. ще вазелін. 

мазка «кров, що витекла з рани», 

[мtізга] «мозок» Ж, [замазчuти] «за
кривавитИ>>, !помазчuти] «побити до кро
ві>>;- очевидно, залишок основи псл. 
* mazg-, пов'язаної кількісним чергу
ванням голосних з mozg'Ь «мозою>.

Див. ще мбзок. 

[мазюіль] (ент.) «мошка, Simulium 
orпatum Mg.>> МСБГ, !мазкуль] «те.» 
тж;- неясне; можливо, результат ви

дозміни форми москаль як діалектної 
назви комахи (пор. [.москалик] (ент.) 
«сонечко п'ятикрапкове»). 

[мазкатий] «мордатий>> Па;- неясне. 
мазлівка- див. маrель. 
мазлювати - див. майзель. 
[мазнИця] «велика чорна емушева 

шапка з суконним дном>>;- результат 

перенесення назви мазнИця «посудина 
для дьогтю» за подібністю форми.
Див. ще мазати. 
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мазур 

Мазур1 (назва танцю), .М.ОЗtjрКа «TG.»;-
p. бр. болг. мазурка, ч. вл. mazurka, 
слц. слн. mazurka, м. мазурка, схв . .м.а
зур(ка);- запозичення з польської мови; 
п. mazur, mazurek, mazurka (танець) 
походить від етнічної назви Mazur; до 
перенесення етнічних назв на танці 
пор. лезгінка, циганочка, р. венгерка 
тощо.- СІС2 507; СИС 289; Фасмер ІІ 
558; К3СР5І 252; Преобр. І 502; Bruckner 
326; Holuq - Lyer 307; Holub - Кор. 
219.- Див. ще мазури. 

[мазур2 ] (орн.) «горобець польовий, 
Fringilla montana», [.м.мурок] «тс.>>;
запозичення з польської мови; п. mazuF 
(mazurek) «горобець лісовий, Passer mon
tanus», очевидно, пов'язане з етнічною 
назвою Mazur.- Див. ще мазури. 

мазури (одн . .мазур) «етнічна група 
поляків (жителі Мазовії)>>, [.м.адзур] 
(прізвисько українців, що сповідували 
католицьку віру), І.м.азурія] «полякю> О, 
[.мазурка] «полька>> О, [.м.азурщи~-tа] Ж;
р. бр . .мазур, ч. єлц. Mazur, вл. Mazury 
«Мазурю>, схв. мазур;- запозичення з 
польської мови; п. Mazur пов' язане 
з географічною назвою Mazowsze «Мазо
вія>>, яка загальноприйнятої етимології 
не мае; зіставлялася з лит. mazas «ма
ЛИЙ>> (Потебня РФВ І 260); розглядалася 
як складне слово: Mazo-wsze (Bruckner 
326); висловлювалося припущення про 
спорідненість n. Mazur ( < псл. *mа
ZШ'Ь) із слн. [ mazur] «пузан, товстун>> 
(Погодив РФВ 50, 230); пов'язувалося 
3 П. mazia «бОЛОТО>>, mazac «МазаТИ>> 
(Hrabec Onomastica 4/2; НепокупиЬІй 
112).- Фасмер 11 558. 

[мазурістий] (у сполученні [.мазурі
ста вівцяJ «біла вівця з чорними пляма
ми коло очей») ВеНЗн;- р. !.мазура] 
«голуб з темними плямами»;- очевидно, 

пов'язане з .мазати «бруднитИ>>.- Фас
мер І І 558.- Див. ще мазати. 

!мазурки] «сорт яблук» Ж, [мазурок] 
«вид гриба» ВеБ;- неясне; можливо, 
пов'язане з етнічною назвою .м.tізури. 

мазурок «вид тістечка>>;- р. .мазур
ка, слн. mazurka «те.>>;- запозичення 
а польської мови; п. mazurek «тістечко» 
пов'язане з етнічною назвою Mazur 
«мазур».- Briickner 326.- Див. ще ма~ 
зури. 

360 

маУс 

мазут «відходи при переробці наф
ти», [мазута] «те.»;- р. бр. болг. .ма
зут, п. ч. слц. mazut (з укр., р.), 
схв . .мазут, слн. mazut;- запозичення 
з турецької мови; тур. mazut, mazot 
«мазут» походить від ар. mahzulat «по
кидьки, відходю>; на слов'янському 
грунті слово зблизилося з .м.азати.
Дзендзелівський St. sl. 22/3-4, 288; 
Фасмер ІІ 558; Шипова 226; Kopalinski 
615; flolub- Lyer 307. 

[маївка] (бот.) «підвишень (гриб), 
Agaricus prunulus Scop. (Citopilus pru
nulus Quel.); гречка, Polygonum fa
gopyrum L.; конвалія звичайна, Con
vallaria majalis L.; черемха, Prunus 
padus L. Ж. Mak; сорт ранньої черешні 
МСБГ, Корз>>, !маїк] «кульбаба звичай
на, Taraxacum officinale Wigg.» ВеЗа, 
Mak, [.майк ВеНЗн, Mak, .май Mak] «Те.», 
!.м.ай6вка] «рання черешню> МСБГ, [.май
ка] «кульбаба Mak; сорт ранньої картоп
лі МСБГ»;- п. [maj6wka] «конвалія», 
[majownik] «те.», слц.Ішаjіk] «кульбаба», 
нл. majowki <<Травневі паросткИ>>;- по
хідні утворення від май «травень»; на
зви зумовлені тим, що ці рослини сі
ються, сходять, цвітуть або дозрівають 
у травні.- Вісюліна - Клоков 73; Ней
штадт 334-335.- Див. ще май1 • 

tмаїк] «вересень» Ж;- п. maik 
«TG.>>;- похідне утворення від .май «Тра
вень»; назва пояснюється тим, що у ве

ресні під час бабиного літа буває тепло, 
як навесні, і цвітуть деякі рослини.
Гриценко 177-178; Holynska-Baranowa 
87; SW ІІ 847.- Див. ще май1 • 

Маіна (жіноче ім'я);- р. Маіищ 
бр. Маіна;- утворено, очевидно, на 
грунті російської мови .від назви місяця 
.май «травень»; пов' язується з першо
травневим святом.- Вл. імена 138; Пет
ровск:qй 147.- Дпв. ще май1 • 

маїс (бот.) «кукурудза, Zea L.>>;- р. 
.м.аuс, бр . .м.аfс, п. mais «те.», ч. слц. 
maizena «кукурудзяне борошно», вл. 
нл. majs «маїс», схв. [maisJ «те.», слн. 
majzena «кукурудзяне борошно»;- через 
посередництво французької та іспан
ської мов (фр. maїs, .ісп. maiz «кукуру
дза») запозичено з мови населення остро
ва Гаїті (mahiz «маїс»).- СІС2 407; Аку
ленко 141; СИС 289; Фасмер Il 558; 



май 

Горяев 200; Holub - Lyer 298; Schuster
Sewc 879; Юuge- Mitzka 455; Dauzat 
451; Gamillscheg 590. 

май1 «травень», .маtвка, [.майов(н)Ий] 
«Травневий», ст . .маи (1404);- р. бр. 
болг. .май, др. .маи, п. нл. maj, ч. 
слц. слн. maj, вл. meja, м . .маj, схв. 
м[іj, стсл. МLІи;- запозичення з грець

кої мови; сгр. rci1oc; «травень» походить 
від лат. maius «Те.»; місяць названо на 
честь однієї з Плеяд богині Майї, ім'я 
якої споріДнене з дінд. mahi «велика, 
стара земля»; в українській мові назва 
місяця асоціюється з .май «зeлeнь».
Holynska-Baranowa 45; Фасмер ІІ 559; 
Горяев 200; Holub - Lyer 298; Bern. 
ІІ 8; Walde- Hofm. ІІ 12-13. 

[май2 1 «клечання, зелень, якою при
крашають хати на зелені свята», [.майи
на] «те.; опудало» О, (майка] «букет 
на щойно поставленому зрубі хати; 
віха (знак)» О, !.маtня] «клечання, зе
лень, якою квітчають хату на зелені 
свята; знаки в полі з гілок» МСБГ, 
[.майнuй] «укритий листям», [.маtти] «за
квітчувати зеленню», [.майuти] «робити 
з гілок знаки в полі» О, (.майоват] 
«гуляти» Л, [.маювати] «вкриватися ли
стям» О, [обмаювати] «прикрашати зе
ленню», розмай;- р. [.май] «клечанню>, 
бр. [.май] «зелень, якою прикрашають 
хати на зелені свята», п. maj «те.», ч. 
maj(e) «ритуальне дерево, прикрашене 
квітами і стрічками», слц. maj «дерево, 
що ставиться перед вікном коханої», 
нл. maja «весняна берізка», схв. тдj, 
.маі «весняна квітка; зелень», слн. maj 
«ритуальне дерево, прикрашене квітами 
і стрічками»;- не зовсім ясне; розгля
дається як утворення від кореня *mа
«хитатися, коливатися» в словах .маяти, 
махати (Горяев 200); припускається 
також зв' язок з назвою місяця .май 
«травень» (Brtickner 317-318).- Гриц. 
189. 

Імай3 ] (частка, що надає прикметни
кові або прислівникові значення ви
щого ступеня порівняння: [.май висо
кий] «вищий»; повторюваний сполучник 
з розділовою функцією МСБГ), ст . .маи
полипшеи <<Найліпше (ліпше?)» (1499);
запозичення з молдавської мови; молд. 
.май (як і рум. mai), частка, вживана для 

майдан 

творення аналітичних Ф?РМ вищого і 
найвищого ступеня поршняння при
кметників і прислівників, прислівник 
«більше», походить від лат. magis «біль
ше», пов'язаного з magпus «великий».
Німчук ІУМ Морфо.тюгія 501; Scheludko-
138; Vrabie Romaпoslavica 14, 160; 
Cranjala 342, 438.- Див. ще магістр. 

май4- див. мабуть. 

майбутній, .майбутнє, .майбІjттЯ. 
.майбt)ть;- похідне утворення від сло
восполучення лтє бути.- Див. ще бу
ти!, мати2• 

майва, .майво - див. маяти. 
[майгова] (бот.) «очерет» Ж;- не-

ясне. 

майдан1 «площа; [лісова галявина; 
стародавня могила, розкопана зверху;. 

рівне поле, низина, оточена лісом або 
будівлями; острів, укритий рослинні
стю; озеро в полі Ч]», .майданчик «неве
лике рівне місце, призначене для чо
гось», (.майданить] (у сполученні [.м. 
вода]) «вирує» Я;- р. [.майдан] «площа; 
Jl і сова галявина», бр . .майдан «базарна 
площа», п. majdan «пЛоща», схв. меjдіін 
«місце двобою»;- запозичення з тюрк
ських мов; тат. кипч. каз. туркм. 

maidan «вільне, рівне місце», крим.-тат. 
maidan «те.», тур. meidaп «арена, пло
ща; відкрите міспе» походить від перс. 
mejdan «площа, арена» або від ар. may
daп «віддаль; обсяг, царина; місце для 
гри», пов'язаного з дієсловом madda 
«тягти, тягтися, простягатися».- СІС2' 
507; Акуленко 137; Габинский Вост.
сл.-ром. взаимод. ІІ 135; Фасмер Il 
559; Шипова 236-237; Дмитриев 540; 
Баскакав та ін. Взаимод. и взаимообог. 
54; Качалкин ЗИРЯ VII 86-92; Пре
обр. І 503; Горяев 200; Briickner 318; 
Bern. ІІ 6; Mikl. ТЕ1 ІІ 125; Кlein 
924; Радлов IV 2, 1990, 2069. 

[майдан2 ] «смолярня», [.майданник] 
«смоляр», [.майданчик, .майданщик Пі] 
«те.»; - р. бр. (.майдан] «смолярня», п. 
majdan «те.»;- результат перенесення 
назви .майдан «площа», зумовленого тим, 
що смолярні влаштрвували на рівних 
відкритих місцях, лісових галявинах.
Фасмер І І 559; S W. І І 849.- Див. ще 
майдан1 • 
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[майдати] «махати (хвостом)», [май
далатu] «махати», [майдак] «хвіст»; -
л. rпajdac «махати, виляти, крутити»; -
афективне утворення, пов'язане з ма
хати, маяти (див.).- Пор. майташіти. 

майже, Імай, майбй Ж. мей KoJ 
«те.»;- результат злиття слів .май <<ВВа
жай» (2 ос. одн. наказ. епос. від дієслова 
.мати) і сполучника !же] «ЩО» або [би] 
~<ніби»; виведення від рум. mai «більше» 
{Vrabie Romanoslavica 14, 160) помил
.кове.- Німчук ІУМ Морфологія 489; 
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 400.
Див. ще би, же2 , мати2• 

[майзель] «зубило» О, [майзіль] «те.» 
МСБГ, [мазлювати] «тесати камінь» 0;
п. [rпajsel, mejsel, rпesel], ч. majzJik, 
1mazlik] «те.»;- через посередництво 
лольської мови запозичено з німецької; 
нвн. Meissel «долото, зубило» (свн. mei
(lel, двн. meisil «те.») пов'язане з свн. 
meisen «сікти, тесати», двн. mei ;:;an, 
гот. maitaл «те.».- Holub - Lyer 299; 
Юuge - Mitzka 472. 

майка1 «літня трикотажна сорочка»; 
- р. бр. майка, вл. заст. maja (majka) 
«оторочена сукня; дитячий фартушок», 
схв. мdjuцa «те.»;- запозичення з ро
сійської мови; р. майка пов'язується 
з назвою місяця май ( Фасмер- Труба
чев ІІ 559); припускається також запо
зичення в італійської мови (Кiss St. sl. 
1-2, 148-149); іт. maglia «майка, фут
болка» пов'язується з фр. maille «петля, 
вічко сіті, мереживо», mai1Jot «трико 
акробата, майка», що походить від прі
звища трикотажника Паризької опери 
MaiJlot; не виключається й nоходження 
з того ж джерела, з яксго походить 

·[майтки] «панталонИ»,- гол. maat «мат
рос», maatje «матроські штани» (Труба
чев ВЯ 1960/3, 64).- КЗСРЯ 252; Ць,га
ненко 253; Schuster-Sewc 878; Bezlaj 
ESSJ ІІ 161. 

МаЙка2 (ент.) «ВеСНЯНИЙ безКрИЛИЙ 
жук родини наривникових, Меlоё; шпан
ська мушка, Lytta vesicatoria L.; [чор
ний жук в салі; жук-кузька хлібний, 
Anisoplia austriaca Hbst. Дейн; жук
рогач, Lucanus cervнs L. Л]», !май6вка] 
«майка звичайна, М.еlоё proscarabaeus; 
бронзівка смердюча, Oxythyrea funesta 
Poda>> Дейн; - р. майка «Меlоё prosca-
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rabaeus Lent.», бр. майка «те.», lмаёука] 
«хрущ», n. ч. majka, слц. majka «Меlоё 
proscarabaeus Lent.»;- назви нов' язані 
з найменуванням місяця май <<Травень» 
(час інтенсивного виведення комах).
Див. ще май1• 

майка3- див. мавка. 
майка4- див. манька1 • 

[майкос] «кілька днів тому» МСБГ; -
очевидно, результат стягнення виразу 

[май якось] «недавно».- Див. ще май3, 
як. 

[майморйця] «стежка, шлях» Ж; 
неясне. 

маймур, маймурок - див. мармур. 
майна (команда у вантажників) «до

низу»; - р. бр. болг. майна «Те.»; -
припускається походження від іт. (am)
mainare «згортати, спускати вітрилю>, 
звідки також нгр. f!CX'ivcipw «те.».- Фас
мер ІІ 559; Младенов 286; Спасова БЕ 
14/4-5, 398. 

lмайник] (бот.) «оман високий, Inula 
helenium L.; веснівка дволиста, Majan
themum bifolium (L.) F. Schmidt» Mak;
p. болг . . МаЙНUК «Веснівка», бр. майнік 
«те.»; - похідне утворення від май «тра
вень»; назва зумовлена тим, що ці росли
ни пвітуть у травні - червні (Нейштадт 
163-164, 551-552).- Див. ще май1 • 

майно -див. мати2 . 
майнувати, майfltjти -див. маяти. 
[майнЯкl «невеликий лісою> Ч;-

неясне. 

майоліка «полив'яні вироби з випа
леної глини»; - р. болг. май6лика, бр. 
маёліка, п. ч. слц. вл. majolika, схв. 
маjдлика, слн. maj61ika; - запозичене 
з італійської мови, можливо, через по
середництво німепької (н. Maj61 ika); іт. 
maiбlica «ТС.» походить від назви остро
ва Майорка (Maiorca, в італійській на
родній вимові М.аіоlіса), з якого в XV ст. 
поширився цей арабський за походжен· 
ням спосіб вигото~лення керамічних 
виробів.- СІСІ507; СИС 289; Фасмер IJ 
559-560; Kopalinski 596; М.achek ESJC 
348; Holub-Lyer 299; РЧДБЕ 352; 
Bez]aj ESSJ ІІ 162; Юuge-Mitzka 455; 
Mestica 896. 

майонез «вид соусу»; - р. майонез, 
бр. маяназ, п. majonez, ч. слц. слн. ma-



майбр 

joneza, вл. majonez~: болг. майонеза, 
м. маjонез, схв. мщонез, маjонез'l; -
запозичення з французької мови; фр. 
mayonnaise ( <mahonnaise) «Те.» похо
дить від назви міста (Port-)Mahon.
CIC2 508; СИС 289; Sl. wyr. obcych 445; 
Holub-Lyer 299; РЧДБЕ 352; Вуjак
лиjа 534; Dauzat 465. 

майбр «офіцерський чию>, майорИха 
«дружина майора», майориш «те.>>; -
р. болг. майор, бр. ма~р, п. ч. слц. вл. 
major, м. маjор, схв. маjор, слн. mаj6r;
запози<Іення з німецької або франпузь
кої мови; н. Maj6r, фр. major походять 
від ісп. mayor «те.», яке зводиться до 
лат. major «більший, вищий», спорідне
ного з дірл. mor, mar «великий», гот. 
mais «більше», двн. шеrо «більший», 
укр. (ВолодИ)мир.- СІС2 508; СИС 289; 
Горяев 200; Kopalinski 596-597; Ho
lub-Lyer 299; РЧДБЕ 353; Dauzat 451; 
Юuge_:_Mitzka 455; Walde-Hofm. 11 
14.- Див. ще Володймир.- Пор. ма
жор. 

майоран (бот.) «Majorana Moench. 
(Origanum majorana L.)», [маєранок Mak, 
майоранка Mak, майран Г, Ж, майра
нок Mak] «те.»; - р. болг. майоран, 
бр. маяран, п. majeran, majran, ст. 
majoran, ч. слц. majoran, вл. majron, 
нл. majeran, majran, полаб. majrfш, 
схв. маjдран, маjорана, слн. majarбn, 
majoran; - засвоєна з новолатинської 
ботанічної номенклатури наукова назва; 
елат. majorana, majoracus «майоран» ут
ворились (під ВПЛИВОМ major «біЛЬШИЙ») 
на осаові лат. amaracus «те.», яке по
ходить від гр. ciflcipcxxov, запозиченого 
з східних мов, де воно було споріднене 
з дінд. maruva(ka)- «Тс.».- СІС2 508; 
СИС 289; Фасмер ІІ 560; Горяев 200; 
Machek f:SJC 348; Holub-Lyer 299; 
Schuster-Sewc 879; Bezlaj ESSJ ІІ 161; 
Юuge-Mitzka 455; Dauzat 460; Frisk І 
86.- Пор. маrеран. 

майОри (бот.) <<Zinnia L.», майорці, 
[майорчики Mak] «Тс.»;- р. майорьt; -
результат перенесення на квітку назви 

майор (офіцерське звання), зумовленого 
якимись позитивними асоціаціями ви
гляду рослини з зовнішністю офіцера; 
пор. іншу назву цієї квітки [кавалерчи
ки].- Див. ще майбр. 

майталати 

майоріти «невиразно виднітися вда
лині; мигтіти; коливатися від вітру», 
[ . .найорИти] «те.»; - власне україн
ське утворення, результат контаміна
ції дієслів маяти і мріти (див.). 

[майбрка] «корова, наполовину чор
на, а наполовину біла» 0;- неясне. 

[майош] «кишка» BeYr. [маюш] «те.» 
ВеУГ;- запозичення з угорської мови; 
уг. majas «ліверна ковбаса» походить від 
maj «ПеЧінка», СПОрідНеНОГО З мане. 
mait, хант. muyal, фін. maksa «TC.».
MNTESz ІІ 818; Barczi 195. 

майстер «фахівець якогось ремесла, 
керівник окремої ділянки виробництва; 
той, хто досяг досконалості в певній 
галузі; тесляр», [майстро] «майстер» Г, 
Ж, [майстерія] «інструмент майстра», 
майстерка «теслярство» СУМ, майстер
ник, майстерність, майстерня, [май
стерова] «дружина майстра», [майстро
ва] «Тс.», майстерство «ремесло», май
стрИня, майстрИха, [майстрова] «май
стерня», [майстровня] «тс.», [майштер] 
«ремісник, тесляр» О, [маштер] «те.» О, 
[майштерка] «ремесло» О, [майстрович] 
«син майстра», майстерний, майстро
вИй, [мистерний] «майстерний» Ж, lмай
стерський] (у виразі [м. верстат] «сто
лярний верстат») О, майструвати, [май
штрувати] О, підмайстер, lпідмасте
рок] «підмайстер», ст. мастер-ь (1448); -
р. мастер, бр. майстар, др. мастер-ь, 
мастерь, п. слц. majster, ч. mistr, 
заст. majstr, вл. mistr, нл. mejstat, 
болг. майстор, м. маjстор, схв. мдjстор, 
СЛН. m6jster, СТСЛ. MLIC'fOp'h, МtИС1 Op'h 

«майстер»; - запозичення з німеuької 
мови; н. Meister (двн. meistar) виникло 
з *ma(g)istro «ТС.», що походить від лат. 
magister «начальник; учитель; керів
ник».- Акуленко 132; Фасмер 11 578-
579; Преобр. І 513; Hutti-Worth 16; 
Bruckner 318; Holub-Lyer 299; Bern. 11 
3-4; Юuge-Mitzka 473.- Див. ще ма
гістр. 

[майталати] «мотати, мотатися, гой
дати», [майталатися, майтолати] «Тс.», 
[майталачити] «метляти»; - п. majtac 
«колихати, махати»; - афективне утво

рення від кореня май- (маяти), пара
лельне до майдати.- Див. ще маяти.
Пор. майдати. 
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[майтки] «жіночі nанталони» Ж, 
[матьки] «те.» (Умань);- бр. [майткі] 
«чоловічі штани»; - запозичення з поль
ської мови; п. majtki «труси, nанталони; 
(ст.) чоловічі штани; матроські штани» 
походить від majtek «матрос», що зво
диться до гол. maat (здрібн. maatje) «ма
трос, товариш».- Briickner 318 

Майя (жіноче ім'я);- р. Майя, бр. 
Мая, ч. нл. Maja, болг. Майя, Мая; -
запозичення з німецької мови; н. Maja 
походить від лат. Maja (букв. «велична») 
або від гр. Маїа (Mai:"1J), імені давньо
грецької богині, матері Гермеса (Мер
курія), утвореного від fltxt"a «мати, году
вальниця, нянька, баба», сnорідненого 
З fltlflflCZ (fltZflfl1]) «МаМа», укр. мама; 
у схіщ(ослов'янських мовах вторинна 
пов'язується з назвою місяця май і 
першотравневим святом.- Вл. імена 
138; Петровский 147; Paul Ю. Vnb. 
112; Frisk Il 159. 

мак (бот.) «Papaver L.; насіння цієї 
рослини», маківнИк «коржик з маком та 
медом», [маковець] (бот.) «маю> Ж. ма
ковИк «маківнию>, :[маковина] «бадилля 
маку» МСБГ, [маковИна] «стебло маку; 
мак дикий, Papaver rhoeas L.», [мако
вИнець] «мак дикий», [маковИння] «стеб
ла маку», [маковИне] «те.; пуста головка 
маку» О, [маковИще] «nоле, де був маю>, 
[маковник] «маківник» Ж. Пі, [маковнИ
ця] «продавщиця маківників» Ж, [ма
щjрка] «головка маку» ВеНЗн, [мача] 
«макове зернятко», [мачанник] «пиріг 
з маком» Ж, мачИна, [мачuнє] «мако
виння» ВеУг, [мачкИ] «вінок з квітів 
маку», [мачник] «маківник» Ж, [мачок] 
(бот.) «мак дикий, Papaver rhoeas L.; 
Glaucium Adans.» Г, Mak, маків, ма
ківкОвий, маківчаний, макові (бот.) «Pa
paveraceae», макуваті «ТС.» Mak, [мач
катий] «дрібний» (про дощ), маковіти 
«червоніти», Імачкуватu] «зрізати ко
лоски (як головки маку) Ж; микати, 
перебирати Ж; виривати руками про
со, гречку», [замаківчИти] «запаморо
чити»; - р. бр. болг. м. мак, др. мак-ь, 
П. СЛЦ. БЛ. НЛ. rnak, Ч. rnak, СХВ. мак, 
СЛН. mak, rnak, СТСЛ. МtІКь;- ПСЛ. 
makь; - споріднене з лит. aguona «маю>, 
[maguona, magona, magunas] (приnус
кається, однак, що це запозичення з гер-
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манських мов- Muhl.- Endz. ІІ 547), 
лтс. magone, magona, прус. moke (не 
виключається запозичення з слов'ян
ських мов- Bruckner 318), двн. mago, 
maho, свн. mahen, man, нвн. Mohn 
«ТС.», можливо, також дірл. тессиn 
«морква, пастернак», ірл. meacan «те.», 
Гр. fl'iJ XWV (дор. flcXXWV) «МаЮ>; іЄ. 
*mak- «шкіра, плівка, шкіряний гама
нець»; припускається також доіндоєвро

пейське середземноморське походжен
ня; припущення про запозичення у сло

в'янські мови з грецької (Фасмер ГС3 
ІІІ 119-120) заперечується.- Фас
мер І І 560; Сабаляускас КСИС 28, 
70-73; Преобр. І 504; Горяев 200; 
Bruckner 318-319; Machek ESJC 349; 
Holub-~yer 299; Holub-Kop. 214; 
Schuster-Sewc 879; Skok 11 358-359; 
Bezlaj ESSJ ІІ 162; Bern. ІІ 9-10; 
Mikl. EW 181; Trautmann 166; Юuge
Mitzka 484; Frisk І І 225; Гиндин 
3тимология 1963, 54, 69-71; Pokorny 
698. . 

[макабунда] «Волоцюга» Ж; - запо
зичення з польської мови; п. makabun
da (прізвисько) виникло в результаті 
видазміни слова wagabunda «Волоцюга», 
що походить від лат. vagabundus «манд
рівний», утвореного від vagarї «мандру
вати, блукати», пов'язаного з vagus 
«мандрівний», спорідненим з двн. wan
kon, waпchon «хитатися, коливатися», 
дінд. vailgati «іде, шкутильгає», лит. 
vagiit, vogti «красти, викрадати», va
gis «злодій».- Briickпer 319; Kopaliiiski 
1029; Walde-Hofm. ІІ 726-727. 

макака (зоол.) «невелика мавпа ро
дини вузьконосих», макdк «те.»; - р. 
бр. макака, п. ч. слц. makak, болг. 
макак, схв. макако, слн. makak;- через 
посередництво французької мови (фр. 
macaque) запозичено з португальської; 
порт. шаеасо (жін. р. macaca) «Те.» 
походить з мов банту, де makaokoo озна
чає «мавпа».- СІС2 508; СИС 289; St. 
wyr. obcych 445; Holub-Lyer 299; 
РЧДБЕ 353; Вуjаклиjа 535; Dauzat 
447; Юеіn 918. 

[макакуватий] «Вайлуватий, ланту
хуватий» Л; - афективне утворення, па
ралельне [макулуватий] «Байлуватий, 
незграбний» (пор.). 



Макар 

Макар (особове ім' я), [Макарій, Ма
кала ЖJ, ст. Макар-ь (1482), Макариев-ь 
( 1443), Макар ій «блажень» (І 627); -
р. Макар, Макарий, бр. Макар, Мака
рьzй, п. Makary, ч. слц. вл. Makar, 
болг. Макар, Макари, м. Макарие, Ма
кар, схв. макариjе, . макариj(а), слн. 
Makarij, стсл. Мdкdрии; -через цер
ковнослов'янське посередництво запо
зичено в давньоруську мову з грецької; 
гр. Мсхх±рюr; (особове ім'я) утворено 
на основ! прикметника ІJ-6: хсхр (v-cxxli
f>LO<;) «блаженний», можливо, пов'язано
го з v-cxxp6r; «великий».- Вл. імена 65; 
Беринда 221; Петровский 147; Frisk ІІ 
162-163. 

макарони, макаронник «запіканка з 
макаронів», [макар6н] «те.» Л; - р. ма
кар6ньz, бр. макарона, п. makaron, ч. 
makarony, слц. слн. makar6n, болг. м. 
схв. макарони; -заnозичено з італій
ської мови, можливо, через посередни
цтво німецької або французької (н. Mak
karбni, фр. macaron); іт. maccheroni, 
[maccarone] «те.» походить від пізньо
гр. v-cxxcxp[cx «юшка з ячних круп», 
що вважається спорідненим з v-cxxcxp[cx 
«блаженство».- Фасмер ІІ 561; КЗСРЯ 
252-253; Преобр. І 503; Briickner 319; 
Machek ESJC 349; Holub-Lyer 299; 
РЧДБЕ 353; Bezlaj ESSJ 11162; Кluge
Mitzka 456; Dauzat 447. 

макаронічний (про стиль) «який ха
рактеризується надмірним вживанням 
іноземних слів і форм», макаронізм, ма
каронізуватu; - р. макаронuчньzй, бр. 
макаранічньz, n. makaroniczny, ч. maka
r6nsky, слц. makar6nsky, болг. макаро
нйческu, схв. макдронски, слн. makaro
nizem; - запозичення з французької мо
ви; фр. macaronique «макаронічний» по
ходить від іт. maccheronico, [macaronico] 
<ас.», пов' язавого з maccheroni «Мака
рони» (уперше латинізовану форму ma
caronicum від італійського іменника 
вжив падуанець Тіфі делі Одасі (помер 
1488) у жартівливому підзагоJІовку тво
ру (Carmen macaronicum).- СІС2 508; 
СИС 289; Briickner 319; Kopalinski 597; 
РЧДБЕ 353; Кluge-Mitzka 455; Dauzat 
447.- Див. ще макарони. 

[макац] «невелика жаба» Ж;- не
ясне. 

макітра 

Македон (чоловіче ім'я), ст. Македо
ніа «Бьшесла(я) а(бо) превЬІшаючаа» 
(1627);- р. Македон, др. Македонuй, 
болг. Македа (чол.), Македона (жін.), 
стсл. М(шедон-ь.; -через церковносло
в'янське посередництво запозичено в 
давньоруську мову з грецької; гр. :Мсх
хєбооv (особове ім' я) означало букв. 
«македонець», Mcxxt:::б6vto<;- «македон
ський».- Вл. імена 65; Петровский147; 
Coпstantinescu 98 

макет «МОдель, зразок»;- р. бр. 
болг. макет, п. makieta, ч. слц. maketa, 
м. макета, схв. макета, слн. maketa;
чepeз посередництво французької мови 
(фр. maquette «те.») запозичено з іта
лійської; іт. macchietta «начерк; ма
ленька пляма» є зменшувальною фор
мою від macchia «пляма», що походить 
від лат. macula «те.».·- СІС2 508; СИС 
289-290; Kopalinski 598; Holub-Lyer 
299; РЧДБЕ 353; Dauzat 457; Юuge
Mitzka 456; Walde-Hofm. ІІ 5-6.
Див. ще макулатура. 

макі «французький партизан часів 
другої світової війни»; - р. болг. макИ, 
бр. макі, п. makia, maquis, ч. слц. ma
kista «Те.»; - запозичення з французь
кої мови; фр. maquis «Те.» походить від 
назви заростей вічнозеленого чагарника, 
в яких часто переховувалися партизани; 

запозичене з кореїканського діалекту 
італійської мови, в якому [ шассhіа] 
«зарості» є етимологічно тотожним з іт. 
macchia «пляма».- СІС2 508; СИС 290; 
Kopaliбski 607; Holub-Lyer 299; Dau
zat 457.- Див. ще макет. 

макінтош «nлащ, легке пальто»; -
р. болr. макинт6ш, бр. макінтош, схв. 
макинтош; -запозичення з англій
ської мови; англ. mackintosh «те.» nо
ходить від nрізвища шотландського хі
міка Ч. Макінтоша (Ch. Mackintosh, 
1766-1843), що винайшов спосіб виго
товлення непромокальних тканин.

СІС2 509; СИС 290; Москаленко УІЛ 55; 
Фасмер ІІ 561; Kopaliбski 591; РЧДБЕ 
354. 

макітра1 «вид гщшяного посуду (пер
вісно для розтирання маку); (ірон.) 
голова людини», [макартет Ва, мака
ть6р Л, макітрик МСБГ, макітря О, 
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макітра 

макартет СУМ, Ж. макортеть, ма
кортик, макартИт О, макотер О, ма
котерть, макотра Пі, макдтприк ВеБ] 
«ТС.», [макоmuра] «Макогін» Ж, макоmu
рЯ «стрижена або голена голова; голова 
людини», [мокотuря, мок6тя, мокутuря 
ЖJ «Те.», макітритися «шіморочитися», 
обмакотuрити «дуже низько (при са
мому тілі) обстригти», [обмакотuжити] 
Ж «Те.»;- р. (макumра, макuдра, ма
котра] (з укр.), бр. [макітра], мак6тра, 
[макацер, макацёрт, мак6тар] «макіт
ра», [макатЬlра] «голова», п. makotra, 
makutra (з укр.), слн. [mak6ter] «мако
гін»; - складне утворення з основ слів 
мак і терти (тру); численні фонетичні 
варіанти зумовлені деетимологізацією 
складного слова; припущення про запо

зичення з грецької мови (гр. ~-tci хтра; 
«діжа, балія» - Фасмер ГСЗ 119; Kar
lowicz 362; Matzenauer 10, 59) позбавле
не достатніх підстав.- Булаховський 
Нариси 77; Фасмер ІІ 561; Трубачев 
Рем. терминол. 259-260; Собалевский 
Лекции 53; SW ІІ 854; Bruckner 318; 
Bern. ІІ 10; Mikl. EW 353.- Див. ще 
мак. терти.- Пор. макогін. 

[макітра2 ] ·«улоговина, поросла лі
сом; гора, поросла лісом Ч», [макутра] 
«Те.» Ч, [макорти] «улоговина», [мако
терть] «те.»;- результат перенесення 
назви макітра «глиняний посуд» за 
схожістю форми (значення «гора» з'яви
лося в результаті вторинного перене
сення).-Див. ще макітра1 • 

[маклава] «болотяна трава» Мо; -
очевидно, результат видазміни форми 
[батлама] «різноманітна болотяна тра
ва; сміття»; неясно, чи належить сюди 
схв. [мака.ІЬ] «Очерет», [макJЬа] «ТС.».
Див. ще батлама. 

маклер «професійний посередник при 
укладанні торговельних та біржових 
угод», маклерство. маклерствувати, мак
лерувати;- р. бр. болг. маклер, п. mak
ler, ч. makler, слц. makler, схв. мак
лер; -запозичення з німецької мови; 
н. Makler походйть від гол. make!aar 
«ТС.», утвореного від makelen «бути по
середником в угоді», спорідненого з нн. 
miikeln «те.», нвн. machen «робити».
СІС2 407; СИС 290; Фасмер ІІ 561; 
Kopalinski 598; Holub - Lyer 299; 
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маковка 

РЧДБЕ 354; Юuge-Mitzka 456.- Див. 
ще махер.- Пор. махлювати. 

[маковИця! «Вершина, верх; баня», 
[маківнuця] «дзвіниця» Ж. [маківка! 
«ВерШИНа ГОрИ» Ч, [макушак, МаК{}ШКа] 
«Те.» Ч; - р. lмаковица] «баня церкви, 
будівлі; потилиця», [маковига] «маківка 
церкви», Jvtaкtjшкa «маківка голови», бр. 
макаука «баня церкви; верх, вершина», 
маюjшка «верх; маківка», др. маковица 
«баня, верх», ч. makovice «невелика баня 
на вежі»; - похідні утворення від мак; 
первісне значення - «макова голівка», 
на інші предмети назву перенесено за 

схожістю їх круглої верхівки з голівкою 
маку.- Фасмер ІІ 561; Преобр. І 504; 
Machek ESJC 349; Bern. Il 9.- Див. 
ще мак. 

маковій1 «назва дня 14 (за старим 
стилем 1) серпня, у християнській церк
ві день мучеників Маккавеїв», [маковей 
(Ме), маковійка Ж1 «Те.», [маковієць] 
«flicт у серпні (після маковія)» О, lмако
війчик] «те.» О, [маковійки] «яблука, що 
стигнуть на маковія» ВеБ, МСБГ; -
р. [макавье] «день 1 серпня», бр. [мака
вей] «ХрИСТИЯНСЬКе СВЯТО»; -результат 
видазміни біблійного імені маккавей, 
назви іудейського R<рецького роду, ви

нищеного Іродом; слово зазнало впливу 
народної етимології (мак віяти, оскіль
ки в серnні достигає мак).- Грінч. ІІ 
400; УРЕ VIII 407. 

[маковfй2 ] (орн.) «коноплянка, Frin
giiia cannabina L.»; -складне слово 
з основою мак у nершій частині (nтах 
живиться переваJКно різним насінням); 
друга частина з'явилася, можЛиво, як 
результат леетимологі3ації і зближення 
з дієсловомАіяти якоїсь іншої основи.
Булаховський Вибр. пр. І І 1 277; УРЕ 
VII 466.- Див. ще мак.- Пор. мако
дзьоба, маколус, макопійка. 

\маковка\ (бот.) «глечики жовті, Nu
phar luteum L.» ЛЖит, [маківки] «латаття 
біле, Nymphaea alba L.; рябчик вели
кий, Fritillaria meleagris· L.» Mak, [ма
куш] «латаття біле» Корз; - р. [мdковка] 
«водяна лілія», [мак6вки водяньtе\ «гле
чики жовті», бр. [мак(lука\ «лілея»; -
похідне утворення від мак; назва гле
чиків мотивується подібністю форми 
квітів до коробочки з плодами маку, 



макоrfн 

а латаття і рябчика - подібністю кві
тів цих рослин до квітки маку.- Див. 
ще мак. 

макогін «дерев'яний товкач, яким 
розтирають мак, пшоно тощо», [мако
г6н] «волоть кукурудзи» ВеБ, обмако
г6нити «низько обстригти»; - р. ма
кого/і «макогін» (з укр.), п. І makohonJ 
«те.» (з укр.); -складне утворення з 
основ слів мак і гнати, ганЯти.
ССРЛЯ 6, 515; Горяев 200; SW li 854.
Див. ще гнати, мак. 

[макодзь6ба] (орн.) «зяблик, Fringilla 
coelebs L.» Ж, [макодзь66] «коноплянка, 
Caпnabina (Acanthis, Linaria, Fringilla) 
саnпаЬіпа L.» ВеБ, [макодзь66ниця] 
«зяблик» Ж, [макоз66а] «коноплянка» 
ВеБ; - складні утворення з основ слів 
мак і дзьобати; назви зумовлені тим, 
що зяблик і коноплянка живляться пе
реважно насінням; пор. [мако~д] «волове 
очко», [макоtдик] «коноплянка» ВеБ.
Воїнств.- Юст. 244; Mikl. EW 181.
Див. ще дзьоб, мак.- Пор. маколус, 
макопій ка. 

[маколус] (орн.) «коноплянка, Can
nabiпa (Acanthis, Linaria, Fringilla) can
пabina L.» ВеБ; -складне утворення 
з основ слів мак та лt)скати; назва зу
мовлена тим, що коноплянка живиться 

переважно насінням різних трав.- Во
їнств.- Юст. 244.- Див. ще луска\ 
мак.- Пор. макодзь6ба. 

[макольбндра] (орн.) «коноплянка, 
СапnаЬіпа (Acanthis, Linaria, Fringilla) 
canпabina L.», [маколь6ндрик, мако-
лЯІідра]», ст. макологва (XVII ст.) 
«те.»; -фонетично видозмінене запози
чення з польської мови; п. makolqgwa, 
[makolqdwa] «ТС.» є складним словом, 
утвореним з основ іменника mak, спо
рідненого з укр. мак, та дієслова J~gnqc 
si~ «вилуплюватися» (lqg <<Билуплюван
ня»), спорідненого з укр. лягтй; запо
зиченнями 3 української мови є рум. 
macaleaпdru «малинівка», молд. мака
лЯндру «Те.» (DLRM 483).- SW 11 854; 
Bri_ickner 318, 29?.- Див. ще лягтИ, 
мак. 

[макопійка] (орн.) «коноплянка, Can
nabina (Acanthis, Linaria, Fringilla) can
nabina L.», [макопейка] «ТС.» Ж; -
складне слово, утворене з основи імен-

макріш 

ника мак і, можливо, дієслова nйmu 
чи якогось іншого слова.- Див. ще 
мак.- Пор. маковій2 , макодзь6ба, ма
колус. 

макорженик «корж із маком», [ма
торженик] «те. Г, МСБГ; печиво Ж», 
[маторжаник] «корж із маком МСБГ~ 
недоброякісне печиво, корж МСБГ, Ва, 
Ме», [матаржани] (мн.) «печиво 3 до
мішкою лободи» Мо, [матаржйн] «ку
курудзяний хліб із зеленню», lмоторже
ник] «корж із маком»; - не зовсім 
ясне складне утворення; може бути ви
ведене з основ слів мак і корж (як ре
зультат стягнення давнішого * макокор
женик) або мак і * ржаний «Житній» 
(пор. сt)ржок). 

ма кортет' макортеть, макортик, ма
кор тИт, макотер, макотерть, мако
тйря, мак6тра, мак6трик - див. ма
кітра1. 

макорти - ДИВ. макітра2• 
Мак6ша «стародавня богиня спокою 

у слов'ян» Ж;- р. [мокоиtа] «домовик 
у подобі жінки», др. Мокошь (поганське 
божество); -зіставляється 3 дінд. mak
hal) «ба\атий, шляхетний; демон» (Ma
chek RES 23, 55-56), гр. ~-tti·y).or; «хти
вий (переважно про жінку); пишний, 
буйний, розкішний» (Loewenthal ZfSIPh 
7, 406), псл. mokrь, укр. м6крий.
Фасмер 11 640; Преобр. І 546-547.
Див. ще мокрий. 

макрель (іхт.) «скумбрія, Scomber 
scombrus L.», макрелеRі;- р. макрель, 
бр. макр:§ль, п. ч. слп. вл. makrela. 
болг. макрея, схв. макрела, слн. mak
reJa; - через посередниитво герман
ських мов (пор. нім. Makrl?-le «скумбрія», 
свн. macтel, снн. mak(e)reel, гол. mak
reel, англ. mackerel) запозичено з се
редньолатинської; етимологія елат. ma
care]Jus «те.» неясна; пов'язується з гол. 
makelaar «посередник».- СІС2 .507; СИС 
290; Фасмер І І 562; Преобр. І 504; 
Горяев 200; Kopalinski 598; Holub
Lyer 299; РЧДБЕ 354; Юuge-Mitzka 
456; Юеіn 920; Dauzat 457.- Пор. мак
лер. 

!макріш] (вид рослинИ) Ж. [.макришl 
(бот.) «щавель кислий:, Rumex acetosa 
L.» Mak; - запозичення з молдавської 
мови; молд. мзкрuщ (макрйиt, .мокрuиt} 
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мак ро-

..<щавель», як і рум. mасп~ «тс.», пов'я
зується з молд. [акрИш] «те.», похідним 
Від акру «КИСЛИЙ», ЯКе ЗВОДИТЬСЯ ДО ЛаТ. 
acer «гострий, сильний», сnорідненого 
з псл. ostrь, укр. гострий; nочаткове м 
пояснюється впливом болг. мокреш (мок
реж) «мокрота, вологість».- S.-:he!нdko 
138; Vrabie Romanoslavica 14, 160; 
СДЕЛМ 272; DLRM 484.- Див. ще 
rбстрий. 

макро- (перший компонент складних 
слів - наукових термінів із значенням 
«великий» типу макроклімат, макромо
лекула, макрорайон, макроспора, мак
роструктура);- р. болг. схв. макро-, 
бр. макра-, п. ч. слц. вл. слн. mаkrо-;
виділена із складу слів грецького по
ходження типу макроподи, макроцефал 
основа прикметпика гр. flCXXp6\; «довгий, 
великий, високий», спорідненого з лат. 
macer «тонкий, худий», двн. magar (нвн. 
mager) «худю"!», дісл. magr, дангл. mOE
ger «Тс.».- СІС2 509; СИС 290; Kopa
liiiski 598; Holub -Lyer 299; РЧДБЕ 
354; Frisk ІІ 164-165; Walde-Hofm. 
11 2. 

[мікса] «риб'яча печінка»;- р. [мак
са] «Печінка ЛИНа або тріСКИ, риб' ЯЧЇ 
тельбухи», [максо, моксаl «ТС.», [ма
.каска] «печінка невеликої білухи», [мак
сана] «Велика риба З ікроЮ», [максан
НUІС} «риба з молокамю>; -через посе
редництво російської мови заnозичено 
з фінської; фін. maksa «Печінка» спо
ріднене з ест. maks, уг. maj, мане. mait, 
хант. mu-v~l «Те.».- Фасмер ІІ 562; 
Kalima 160; MNTESz ІІ 818; Barczi 
195. 

МаксИм, Макс, ст. Максим-ь (1422), 
Ма~іМ'о «славен'Ь, аб(о) з лат. вели
чаиші» (1627);- р. МаксИм, бр. Мак
сім, др. Максим-ь, п. Maksym, вл. Maks, 
ч. слп. Maxim, болг. МаксИм, м. Мак
сим,, схв. Максим, слн. Maksim, стсл. 
М11і,им-ь.;- через церковнослов'янське 
посередництво · запозичено в давньору

ську мову з грецької; гр. Mcist~or; 
походить від лат. Maximus (родинне 
ім'я, що приєднувалася до родового), 
яке зводиться до nрикметпика maximus 
«найбільший».- Вл. імена 65; Беринда 
221; Петровский 148; Суnеранская 79; 
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Илчев 315; Constantinescu 104.- Див. 
ще максимум. 

Максиміліан, ст. Ма~іміліан'Ь 
(1627); - р. Максимилиан, бр. Максімі
ліfін, п. Maksymilian, ч. слu. Maximi
lian, болг. Максимилиан, Максимилиfін, 
схв. Максимилиjан, слн. Maksimilijan;
чepeз західноєвропейське посередництво 
запозичено з латинської мови; лат. Ma
ximiliaпus виникло, можливо, внаслідок 
злиття імен Maximus та Emilian (звідки 
укр. ОмелЯн).- Вл. імена 65-66; Пет
ровский 148; Суперанская 80; Илчев 
315; Dauzat Dict. des пoms 425.
Див. ще МаксИм, ОмелЯн. 

максимум «найбільша кількість, най
вищий ступінь», максималізм, максима
ліст, максимальний;- р. болг. м. мак
симум, бр. максімум, п. вл.maksimum, 
ч. слц. maximum, схв. максимум, слн. 
maksimum;- запозичення з латинської 
мови; лат. maximum є формою серед
нього роду від прикметпика maximus 
( <* mag-semos) «найбільший» - форми 
найвищого ступеня від magnus «вели
кий».- СІС2 511; СИС 290; Kopaliiiski 
598; Holub-Lyer 306; РЧДБЕ 355; 
БЕР ІІІ 621; Walde-Hofm. ІІ 14.
Див. ще магнат. 

максі ~максимальний» (про довжину 
одягу тощо); - р. болг. макси, бр. мак
сі, ч. maxi(sukne), слп. maxi, схв. макси, 
слн. maksi; -заnозичення з англій
ської мови; англ. maxi «те.» виникло 
в результаті скорочення слова maximum 
«Максимум», запозиченого з латинської 
мови.- СІС2 511.- Див. ще максимум. 

макулатура «бракована друкарська 
продукція; (перен.) бездарний літера
турний твір»; - р. бр. болг. схв. маку
латура, п. ч. вл. makulatura, слц. слн. 
makulatбra; -запозичення з німецької 
або французької мови; н. Makulatбr 
походить від фр. maculature «те.», утво
реного від maculer «плямувати, бруд
нити», пов'язаного з лат. macula «пля
ма», етимологія якьго не зовсім ясна.
СІС2 511; СИС 291; Kopaliiiski 598; 
Briickner 319; Holub-Lyer 299; РЧДБЕ 
355; БЕР ІІІ 622; Dauzat 419; Юеіn 
920; Walde-Hofm. ІІ 5-6. 

[макулуватий] «вайлуватий, незграб
ний»; -очевидно, результат контаміна· 



макуха 

пії елів макуха «вайло, млява людина» і 
вайлуватий.- Див. ще вайло1 , макуха. 

макуха «вичавки з насіння олійних 
культур; (перен.) вайло, млява людина», 
[мак!}х] «те.», [макухИ] «саман, самороб
на цегла з глини і соломи» МСБГ, [ма
кушанка] «страва з макухи» Ж, [.маку
шепка] «TG.», [макуховатий] «дірчаGтий, 
пористий» (про камінь); - р. бр. маку
ха, п. makuch, [makocha] «вичавки», слu. 
[makuch, makucha] «макуха»;- очевид
но, похідне утворення від мак (мабуть, 
сnершу так називалися вичавки з маку); 
зіставляється також із швейц.-нім. Ma
gikuchen «вичавки з маку».- ІУ М Л екс. 
329; Дзендзелівський St. sl. 22, 288-
289; Шелудько 39; Фа емер-Трубачев 
ІІ 562; Горяев 200; Bruckner 318-319; 
Machek ESJCS 283.- Див. ще мак. 

[макуховатий] «з великими волотя
ми» (про очерет); - очевидно, пов' язане 
з *.макуха «маківка, верхівка», можли
вим похідним від мак; пор. р. [макуха] 
«Верхня частина чого-небудь; верхівка 
дерева».- Див. ще мак. 

макуш- див. маковка. 
[макушка] (бот.) «конюшина шаруд

лива, Trifolium agrarium L. (Т. strepens 
Crantz.)» Mak; - р. [.макушка, макуша] 
«ТС.», [макушник] «конюшина лучна, Tri
folium pratense L.», [мак6вушник] «КО
нюшина»; - похідне утворення від мак; 
назва зумовлена тим, що квіти конюши
ни-"зібрані в головки, які своєю формою 
нагадують маківки.- Нейштадт 344-
346.- Див. ще мак. 

[мала] (вигук, яким звертаються до 
кобили або корови) О, [мала-мала] (ви
гук, яким прикликають корів) МСБГ, 
[.мленька-мленька (Ме), млuнька-млИнь
ка Мо] «TG.», .маль6сь-.маль6сь «вигук, 
яким кличуть свиней» Корз;-р. [малеха
малеха, .малешка-малешка] «те.», [мали
.мали] (вигук. Яким прикликають овець, 
телят, а також кіз, курей, гусей), [маля
маля] (вигук, яким прикЛикають овець), 
[малЯнки-.малЯнки] «те.», п. ma1-maJ
maJ (вигук, яким прикликають свиней 
і поросят), [mali, ma1us, malusi, ma1us
ki, ma1uty, ma1ma1ski, ma1u malusie] 
«ТС.», GXB. .МGЛUНКа (КЛИЧКа КОрОВИ), 
.малїінча (кличка вівці);- пов'язане з 
малИй (початкова як звертання до те-
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малай 

лят, поросят тощо).- Див. ще малИй.
Пор. манька2 • 

малага «сорт виноградного вина»; -
р. бр. болr. малага, П. Ч. GЛЦ. ma1aga, 
схв. малага, слн. malaga; -запозичено 
з іспанської мови, можливо, через по
середництво французької (фр. ma1aga); 
icn. malaga «те.» походить від назви 
провінції (міста) Малага (Ma1aga) на 
півдні Іспанії, звідки це вино пошири
лось.- ССРЛЯ 6, 521; КЗСРЯ 253; 
Kopaliiiski 599; Holub-Lyer 300; Ho
lub-Kop. 300; БЕР ІІІ 624; РЧДБЕ 
355; Вуjаклиjа 537. 

[малайlJ «Хліб із кукурудзи, гороху 
або проса; круг білої глини Ме; (бот.) 
просо, Panicom L. Mak», lмалайчик] 
«бісквіт МСБГ; хлібина; невелика хлі
бина ЛексПол», [мелай] «кукурудза, ку
курудзяний хліб», ]мелайншс] «те. ВеЗн; 
крихкий камінь Ж», [милай] «вид хліба», 
[милаїнець] «поле, з якого знято куку
рудзу» ДзАтл ІІ, [милаїнє, милайниця, 
милайнище] «те.» тж; - р. [малай] 
«хліб з кукурудзяного борошна; каша 
з проенного борошна», бр. [малай] недо
печений хліб; хліб з гречаного борошна», 
п. [malaj] «кукурудзяний коржик» (з 
укр.), болг. [малай] «кукурудзяне бо
рошно, кукурудзяний хліб», схв. [ма
лаj] «Їжа з кукурудзяного борошна»; -
запозичення із східнороманських мов; 
рум. malai «кукурудзяне борошно; про
со; коржик із кукурудзяного борошна», 
молд. мзлай «ТС.» етимологічно неясне; 
вважається складним словом, утвореним 

з mei «просо», що походить від лат. 

miJium «просо, пшоно», спорідненого 
3 гр. ftЄAtV1'), лит. malnos «ТС.», і Іаі 
«Темно-сірий», яке походить від пізньо
лат. lajus «неяскравий», етимологічно 
неясного; пов'язується також з молд. 
мзлзец «м'який, соковитий», мзмзл!lгз 
«Мамалига» (СДЕЛМ 272).- Мельничук 
Молд. 3Л. 168; Дзендзелівський Доn. 
УжДУ ІІ 68; St. s1. 6, 116; Scheludko 
138; Vrabie Romanoslavica 14, 160; Фас
мер 11 562; БЕР ІІІ 624; Mikl. EW 181; 
СДЕЛМ 229, 253; DLRM 490-491; 
Papahagi 614; Wa1d~-Hofm. 11 87. 

[малай2 ] (бот.) «глід, Crataegus oxy
acantha t.» МСБГ. [малаєк, .малdєц] 
({ТС.» МСF>Г, [.малайка] «сорт дрібних 
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червоних яблук» МСБГ; - неясне; мож
ливо, запозичення з молдавської мови; 
пор. молд. мзлзец (рум. malaie1) «м'я
кий, соковитий» (про плоди), етимологія 
якого остаточно не встановлена.

СДЕЛМ 272.- Пор. матІй1 • 
[малайда] «тюхтій» О; - афективне 

утворення. 

[малайка 1 (орн.) «дятел, Picus» 
ВеБ;- неясне. 

малайці (одн . . малсієць) «група наро
дів, що живуть в Індонезії, Малайській 
Федерації й Таїланді»;- р. бр. болг. 
малаец, п. Malajczyk, ч. слц. Malajec, 
БЛ. MalajO\VC, СХБ. малаjац, слн. Mala
jec; -запозичення з англійської мови; 
англ. malay «малаєць; малайський» по
ходить від тубільного слова Malayu.
Кlein 927. 

маламбнике- див. малимбн. 
[маламура] «ненажера» О, [малащjрu

тu] «Жерти, уминати»; - неясне; мож
ливо, запозичення з тюркських мов 

(пор. тур. malamal «переповнений, туго 
на битий»). 

[маланкаЧ «вечір напередодні Ново· 
го року; новорічний обряд з традицій
ним переодяганням у тварин і фольклор
них персонажів; учасник цього обряду; 
обрядова пісня, яку виконують учас

ники маланки МСБГ; обрядова гра при 
покійникові Ж», [мuланка] «те.» Ж. 
[меланка] «переддень Нового року», ме
ланки (МН.) «ТС.», [маланкатu] «БИКО·. 
нувати новорічний обряд маланки» Ж, 
[маланкуватu] «те.» МСБГ;- р. [Ме
ланки] «день 31 грудня за старим сти
лем»;- пов'язане з Маланка «Меланія» 
з огляду на те, що переддень Нового року 
за церковним календарем є днем святої 
Меланії; значення «гра nри покійни
кові» вторинне.- Див. ще Меланія. 

[маланюі2 ] «блискавка (без грому)» 
Л, Кур;- р. [маланка, маланья], п. 
J malanka] «те.»; - запозичення з бі
лорусько'і мови; бр. [маланка (мал .Янка, 
маланЯ, маланнЯ)J «блискавка (часто 
без грому)» походить від псл. *m!ni 
<<блискавка»; за звуковою подібністю 
зблизилося з власним ім'ям Маланка.
Див. ще мов нЯ. 

Малана, Маланка, Маланя, Малася, 
Малсішка- див. Меланія. · 
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[малата] «страва з кукурудзяного 
борошна»; -запозичення з угорської 
мови; уг. malata «солод» походить, оче
видно, від слц. mlato «солодові або вино
градні вичавки», спорідненого з укр. 
[молот] «пивна гуща; вичавки».
МNТЕSz ІІ 829; Barczi 196; Machek 
ESJC 368.-Див. ще м6лот2 • 

[малатати] «бити, луnцювати» О, [ма
лацатu] «те.» О, [малацкати] «бити, 
ляскати долонею» Ж, [маладзнутu] <<Лус
нути, вдарити» О; - п. [malatac] «роз
дирати», [malachac] '<Те.»;- афективне 
утворення, можливо, пов'язане з [.мо
лосуаати] «бити, лупцювати» (пор.). 

малахай1 «хутряна шапка з широ
кими навушниками»;- р. бр. болг. ма

лахай «те.»; -запозичення з тюркських 
мов; тат. малахаі, телеут. malakkaj 
«те.» пов'язується з монг. малагай «шап

ка», калм. max!'ii «Те.»; мар. малахай 
запозичене з російської мови.- Фасмер 
ІІ 5G2; ГС3 З, 127; К3СРЯ 253; Преобр. 
І 504; Горяев 200; Шипова 2.28; Радлов 
lV 2037; Rasanen Versuch 324; Ramstedt 
254. 

малаюій2 «довгий шкіряний батіг», 
[малахайка] «Те.»; - неясне; можливо, 
пов'язане з [малатати] «бити, лупцю
вати», п. [malachac] «роздирати».- Пор. 
малата ти. 

малахІт «крихкий мінерал зеленого 
кольору», малахітник (спец.); - р. 
болг. малахuт, бр. малахіт, п. ч. слц. 
вл. malachit, схв. малахїіт, слн. mala
hit; - інтернаціональний термін (пор. 
н. Malachit, англ. фр. malachite «те.»), 
запозичений з грецької мови; гр. flcxЛcx
x1т1]r; «МаЛаХіТ» ПОХОДИТЬ Від ботаніЧНОЇ 
назви flCXЛci:X.Il «мальва, калачики» (за 
подібністю кольору мінералу і листя 
рослини), що зводиться до гебр. mal
lual) «те.».- СІС2 51 1; СИС 291; Горяев 
200; Sl. \Vyrazбw obcych 447; Holub
Lyer 300; БЕР ІІІ 626; Frisk 11 166.
Див. ще мальва. 

[малахбльний] «дурнуватий» Ме, 
Сизь ко; - р. [малах6льньtй], бр. [мала
хольнік] «те.», l.цалахолле] «нерозваж
ливість, дивацтво», [малахольніцтва, ма
лахольства] «Те.»; - не зовсім ясне; зі
ставляється (Куркина 3тимология рус. 



малаштевка 

диал. СЛОВ 23-25) З ЦСЛ. MЛOfMI>.CTRO 
«слабість, неміч», схв. mlahav (млохав) 
«слабий», мліікав «в'ялий, слабий», слн. 
mlaha\' «ТС.», які nов'язуються з псл. 

*mьjёati «мовчати», гр. ~Лііs «слабий», 
дірл. makaim «гнити», що зводяться до 
іє. *m(e)Jak- «м'який, слабий».- Skok 
ІІ 439-440; BezJaj ESSJ 11 187; Po
korny 719.- Пор. мовчати. 

lмалаштевка] «копистка для вимі
шування мамалиги» Дз, [малиштевка 
МСБГ, Ме, малуштейка Дз, мелиштев
ІW МСБГ, милиштевка МСБГ, милїстев
ка Дз] «те.»; -заnозичення із східно
романських мов; рум. melesteu, молд. 
мелестеу «ТС.» ПОХОДЯТЬ Бід уг. ma]
lasztn < mallasztani «розсипати, руй
нуваТИ>>, похідних від mallik ( <marlik) 
«кришитися, роз<шпатися», споріднено
го, можливо, з mar «кусати, жалити».
Мельничук Молд. 3Л. 168; СДЕЛМ 253; 
DLRM 491; MNTESz ІІ 830; Barczi 
196-197. 

[малив'Янка] (орн.) «вільшанка, Eri
thacus rubecula L.» Дейн; - очевидно, 
результат видазміни деетимологізованої 
назви малИнівка «Те.» (див.). 

lмалиrарня) «парник, розсадник» 
Ж; -неясне.· 

малИй, [.мал Ж, мале:зний, .мале
н.Єцький О, маленечкий], маленький, ма
лесенький, [малесечкий], малечий, ма
лісінький, малуватий, [малЮсенькийІ, 
малЮсінький, [малЮхний, малЮцький, 
малЮчкийІ, ман енький, ман есенький, 
манісінький, манЮній, Іманюп!}ній, ма
нющ}сінький), манЮсінький, масінький 
усн., масЮненький, масюпуній усн., лю
сЮсенький, масЮсінький, маленЯ «маля», 
маленЯтко, маленьство «дитинство, [ма
лятко]», [малеч], малеча, малИзна «не
велика кількість; дрібниця», [малuшко] 
<<малятко», малість «малий розмір; ди
ТИНСТВО», [маліг] (маліч?) «ягнята; кур
чата» Ж, [.маліч] «дрібнота», малЮк, 
[малЮство] «абищиця, дрібниця» Ж, [ма
лЮта] «малюк, карлик», [малЮх] «ма
лий чоловік» BeYr, малЯ, малЯвка, ма
лЯтко, [маль] «молодняк овець» Ж, 
[мальва] «дрібна риба» Дейн, [.мальга, 
Малька) «ТС.» ТЖ, .малЬОК, [.мальство] 
«дитинство», [малuти] «применшувати, 
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малИк 

зменшувати», малйтися «nоводитися, як 
дитина», маліти, [малечкоІ «ледве; не
багато» О, мало, малувато, безмаль «За· 
малим», змалечку, змалку, змалу, зама
лИй, замалИм, замало, [замало.м], [нама
ліІ «обмаль» Г, Ж. [намаль] «Те.», [не
омаль] «Майже» ВеЛ, [о.малі] «обмаль~ 
Ж, \омаль, обмалкувато] «те.», обмdль 
СУМ, Ж, [помалий] «малуватий Г; за
надто малий Нед», [помаленькиІ <<Пома
лу» Нед, помаленьку, помалесеньку, 
[nо.малu) «ТрОХИ, ПОБіJ1ЬНО», nомалу, [nо
.мальще] «повільніше» ВеЛ, помалЮ
сіньку, [помалЮх] «повільний чоловік» 
Нед, [помалйтиІ «применшити; зшити 
меншим за мірку», [прималuй] «зама
лий», умалИти, умалЯти, [у.мальк.уна
тиІ «зменшити»;- р. мальtй, бр. малЬ!, 
др. мальzи, п. вл. нл. maly, ч. слц. 
maly, полаб. mole, болг. мал'Dк, м. мал, 
схв. мали, слн. mali, стсл. мм-ь.; -
псл. malь; -споріднене з лат. malus 
«ІЮганий, нікчемний» (<«малий, недо
статній»), гот. smals «малий», двн. smal 
«ТС.», нвн. schmal «вузький, тонкий, 
худий», дангл. smc:EI «малий, дрібний», 
англ. small «ТС.», гр. І..Іі'ііЛоv «дрібна 
худоба, вівці», дірл. mil «тварина»; іе. 
*mol-/melo- «малий», з яким іноді по
в'язується також псл. *molti «молоти», 
укр. молоти; ·менш обгрунтоване зі
ставлення (Meillet MSL 9, 146) з гр. 
f.l&Лu\; «Ослаблений, виснажений».
Фасмер 11 564; Преобр. І 505-506~ 
Гор яев 20 І; Bruckner 320; Machek ESJ С 
349; Holub-!--yer 300; Holub-Kop. 
215; Schuster-Sewc 881; БЕР ІІІ 622-
623; Младенов 287 -288; Мартьшов 
ЯзЬІк 77-78; Мельничук 3тимология 
1984, 141; Skok ІІ 374-375; Bezlaj 
ESSJ 11 163-164; Критенко Вступ 519, 
556; Bern. ІІ 13-14; MikJ. EW 181; 
Белецкий ПринципьJ 106; КltІge-Mitzka 
661; Юеіп 1461; Walde-Hofm. ІІ 
19-20; Pokorпy 724.- Пор. маценький. 

f малИк] «задня частина шиї; горб, 
наріст 0», [малЮк] «ямка між лопатками 
під гривою коня; одна з хвороб коней; 
старий кінь» О, [манІОк] «кінь з увігну
тою сnиною» ВеНЗн, [маликуватий] «з 
увігнутою спиною» (про тварин), [.мали
гуватий] «Те.»; - П. ma\ik «ОДНа 3 ХВО
роб коней і волів (підшкірні гулі на 
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шиї і лобі); кінь, хворий на цю хворобу» 
(з укр.), malikowaty «З запалим хребтом» 
(про коня); - не зовсім ясне; очевидно, 
результат видазміни деетимологізовано· 
го слова [гамалИк] «карк», зближеного 
з малИй (пор. [малИк] «карлик, горбань», 
БЛ. maJk «КарЛИК», СХВ. Малик, мадиК 
«те.; диявол», слн. malik «мара, потво
ра»).- Briickпer 319; Skok ІІ 374; Bez
laj ESSJ ІІ 164; Веrп. ІІ 14.- Див. ще 
гамалИк.-· Пор. малИй. 

[малимон] <<Невдало спечений хліб; 
вайло; тюхтій» Л, [малам6нике] «Ласощі» 
Корз, [малім6нський] (у виразі [м-ка 
мука] «найкращий сорт пшеничного бо
рошна») Л, [марим6нський, марм6н
ський] «Те.» Л; -бр. [малимоники] «ла
сощі (для дітей)»;- запозичення з поль
ської мови; п. marymoпcki (marymoпcka 
mctka) походить від назви м. Маримант 
(Marymoпt) під Варшавою, де містилися 
млини, на яких вироблялося борошно 
високої якості; в українській мові слово 
[малим6н] (первісно, мабуть, «булка, 
печнво високої якості») зазнало нега
тивного переосмислення.- SW ІІ 890. 

малИна (бот.) «Rubus idaeus L.», ма
линівка «малинова налнвка», [малИнич] 
«зарості малини» О, малИнник «Те.; [ма
линовий мед, квас; сироп з малини 
МСБГ]», [малИновка] «сорт яблук, що 
мають запах малини» МСБГ, [малинЯкl 
«малинова наливка; сироп з малини 

МСБГ», малИновий «червоний, кольору 
малини»; - р. болг. малйна, бр. маліньt, 
п. ч. слц. нл. maliпa, вл. malena, по
лаб. molafna, м. малина, схв. малина, 
ели. maliпa, стсл. мминLІ;- псл. ma
lina; -загальновизнаної етимології не 
має; зіставляється з лит. mёlynas «си
ній», meЇsvas «синюватий», лтс. meЇns 
«чорний; брудний», прус. mi!iпan (зн. в. 
одн.) «пляма», melne «синя пляма», 
гр. ~-tЄЛа:~ «ЧОрНИЙ», ГОТ. mёJjan «ПИ
саТИ>>, свн. mal «пляма», нвн. malen 
«малювати», дінд. malinal) «брудний; 
чорний», malal), rrialam «бруд» (іе. *mol
/mel- «чорний, синій, пляма»); пов'я
зується також з лат. morum «шовковиця, 
ожина», гр. ft6pov «шовковиця» (Machek 
ESJC 349; Jm. rostl. 101; Holub-Lyer 
300; Holub-Kop. 214), з псл. malп 
«малий», укр. [маль] «молодняк овець», 

Зї2 

маліrна 

гр. ft"fjA0\1 «вівця, коза» (Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 360-361; Loeweпthal 
ZfSIPh 7, 408; PBrB 54, 477).- Фас
мер-Труvбачев ІІ 563; Briickner 319; 
Schuster-Sewc 881-882; БЕР ІІІ 627; 
Младенов 287; Skok ІІ 363; Bezlaj ESSJ 
ІІ 164; Bern. ІІ 12; Mikl. EW 181; Traut
maпп 178; Matzenauer LF 10, 59-60; 
Bezzenberger ВВ 16, 217; Uhleпbeck 219; 
Walde-Hofm. ІІ 122-123; Pokorny 
720-721. 

малИнівка (ори.) «вільшанка, Eritha
cus rubecula L.»; - р. малИновка, бр. 
малінаука, п. [malinбwka] «те.»;- оче
видно, пов'язане з малИновий «червоний» 
з огляду на оранжево-рудувате забар

влення горла і грудей птаха; пор. і лат. 
rubecu1a, пов' язане з ruber «червоний».
Див. ще малИна. 

малИновий (у виразі м. дзвін «дзвін 
приємного, м'якого тембру»);- р. І.1д
лИновьzй, бр. малінавь1 «Те.»; -пов'язане 
з малИй, !маль] «молодняк овець»; пер
вісне значення «властивий дзвіночкам, 
що їх вішають на шию вівцям»; пізніше 
зазнало зближення з малИна за ознакою 
приємності.- Фасмер ІІ 563.- Див. ще 
малИй. 

[малИсник] «здобний корж або булка 
з кукурудзяного борошна; пиріг з виш
нями, який печуть на зеленому листку» 
МСБГ: - результат видазміни деетимо
логізованого, можливо, на грунті мол
давської мови, слова налИсник (пор. 
молд. [малuснйк] «Те.»), очевидно, збли
женого з малdй.- Мельничук Молд. зл. 
168.- Див. ще налИсник. 

малиця «верхнш одяг з оленячої 
шкіри (у народів Крайньої Півночі)»; -
р. малица, малка, бр. МсlЛіЦа «Те.»;
через посередництво російської мови 
запозичено з ненецької; пор. ненецьке 
malit'e, malicea «хутро», звідки також 
комі malitSa «те.».- Фасмер ІІ 563. 

малівка- див. маrлевка. 
[маліrна] «лихоманка з маренням» 

Ж, [малі.Jра] «Те.» ·ж; - п. maligna 
«Те.», ч. maligni «згубний, небезпечний 
для здоров'я і життя», слц. maligny, 
схв. мал'йган «те.»; - через посередни
цтво польської мови запозичено з ла
тинської; лат. maligпa (febris) «злісна 
(гарячка)» є формою жін. р. складного 



малітам 

прикметпика maligпus «згубний, лихий», 
утвореного з основ прикметпика malus 
«поганий, підступний», очевидно, спо
рідненого з двн. днн. smals «малий», 
псл. mаІь, укр. малИй, та дієслова gigпo 
«нараджую» (лат. ст. geno «ТС.»), пов'я
заного з gen·1s «походження, рід, пле
м'я».- Richhardt 76; Kopalinski 599; 
Holub-Lyer 300; Walde-Hofm. І 594, 
597, ІІ 19-20.- Див. ще генІ, малИй.
Пор. малярія. 

[малітан] «жовтий (неміцний) турець
кий тютюн» Л, ЛЖит;- бр. мультан 
«сорт тютюну», мультrінка «турецький 
тютюн у листках»; - неясне. 

[малfцкати] «ссати» О;- очевидно, 
віддалено споріднене з р. [молсrіть] 
«ссати, гризти (кістку)», ч. mlsati «ла
суватю>, слu. mlsat' «Те.», ірл. mlas 
«смак>>. 

малорос (заст.) «українець», мало
рtjс «те.», Малоросія, малоросійський, 
малоруський; - р. малоросе, малорtjс, 
Малороссия, бр. маларtjс, п. Matorus, 
ч. слц. Malorus, болг. малор!}син, схв. 
Malorus, слн. Malorйs; -складне сло
во, що виникло на основі старої назви 
України Малая Россия, кальки гр. 
Mtxp6. Proaaia «Те.» (з 1292 р.); середньо
грецька назва склалася в канцелярії 
констанч-инапольських патріархів у 
зв' язку з потребою відрізнення півден
норуських земель від північноруських, 
які там дістали назву Мву6.Лч Poaala 
«Велика Русь, Великоросію>.- Крим
ський Укр. гр. 18-20; Тв. ІІІ 65-66, 
201-206; Фасмер ІІ 564.- Див. ще 
малИй, Росія.- Пор. великорбс. 

[малбшниця] (зоол.) «джерелянка, 
Bombina bombina L.» Дейн;- похідне 
утворення від молоко; назва мотивуєть
ся тим, що, за народним повір' ям, 
ця маленька жабка, вкинута у посуд 
з молоком, охолоджує його і не дає 
йому скиснути (Даль IV 559).- Див. ще 
молокб. 

малюВаТИ, [малево] «МаЛЮНОК», ма
ЛЮВrlЛЬНиК, малювання, малЮнок, [ма
льдванець) (театр.) «фігурант» Ж. [ма
льованйк] «ремісник, що фарбував по
лотно для спідниць» О, мальованка «спід
ни:ця з розмальованого полотна; [полот
но, розмальоване кустарним способом О; 

малявка 

барвиста хустка Ж; пензель; малюнок 
Пі]», [мальваньча] «спідниця з фарбова
ного полотна» О, [мальовИдло] «губна 
помада» МСБГ, [мальовИло] «малюнок, 
картина» Ж. [мальовка] «розфарбовуван
ня», мальовюІцтво «малярство», [малів
нИй] «мальовничий» Ж. малювальний, 
мальований, [мальовнИй], мальовнИчий, 
ст. малеване (1627), малювать (1731); -
р. малевать (з укр.), бр. маляваць, п. 
malowac, ч. malowati, слц. mal'owat', 
вл. molo\vac, нл. molowas, полаб. mol'a 
«МаЛЮЄ», СХВ. малати, СЛН. maJati; -
запозичено з німецької мови (можливо, 
через посередництво польської); нвн. 
malen «малювати» походить від свн. mа
Іеп «позначувати; креслити, фарбувати, 
малювати», двн. malon (malen) «малю
вати, креслити», спорідненого з гот. 
mela «письмо», mёІjап «писати, кресли
ти», дісл. mi'ela «малювати», псл. ma
lina, укр. малИна.- ІУМ Лексика 460; 
Шелудько 39; Richhardt 76; Фасмер !І 
562; Преобр. І 505; Горяев 200; SW 
ІІ 859; Machek ESJC 349; Holub
Lyer 300; Holub-Kop. 214; Mikl. EW 
181; Юuge-Mitzka456.- Див. ще малИ
на.- Пор. малЯр. 

[малюrоватий] «вугруватий, прища
вий» (про тварин) ВеУг; - неясне; може 
бути зіставлене з [малигуватий] «З уві
гнутою спиною» (про тварин) або з м. 
малига «віспина, висиш>, малигав «віспу
ватий». 

[МалюзИна] «русалка» Ж; - ч. слц. 
Meluzfna «Міфічна істота, що уособлює 
вітер»;-- через посередництво чеської і 
словацької запозичено з західноєвро
пейських мов; нім. англ. Melusine, фр. 
Melusiпe є іменем феї з французького 
середньовічного лицарського роману; 
етимологія імені неясна.- Kopalinski 
620; Machek ESJC 359; Holub-Lyer 
309; Holub-Kop. 220; NSD 1548. 

малЮк- див. малИк. 
[малявка] (іхт.) «гірчак, Rhodeus se

riceus amarus Bloch» Шарл - Тат; -
р. бр. [малявка] пс.»; ·_ похідне утво
рення від малйй; назва зумовлена неве
ликим розміром тіла гірчака (завдовжки 
не більше 8,5 см.).- Усачева 3тимо
логия 197 4, 111; Сабанеев 360.- Див. 
ще малИй.- Пор. молЯвка. 
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[малЯгати] «невміло, неоковирно пи
сати» МСБГ, [малЯ.гати] «те.» тж; -
афективне утворення, пов'язане з ма
лювати (див.). 

малЯр «художник; робітник, що фар
бує стіни приміщень і под.; [фарбуваль
ник ниток; ремісник, що вибивав орна
менти на спідницях 0]», маляренко, 
малярuха, малярfвна, малЯрка «худож
ниця; дружина маляра», малЯрня, ма
лЯрство, малярчук «учень маляра», ма
лярувати, ст. маляр'Ь (1600-1605);
р. бр. малЯр, п. malarz, ч. mаШ, 
слц. maliar, вл. moler, нл. molat, схв. 
малер, ,идлер, ели. malar; -через поль
ське посередництво запозичено з німець
кої мови; н. Maler «те.» ( <свн. maiCEre 
«художник») пов'язане з malen «малю
вати».- Шелудько 39; Richhardt 76; 
КЗСРЯ 254; Фасмер ІІ 565; Преобр. І 
506; Горяев 200; Bri.ickпer 319; Machek 
ESJC 349; Holub - Lyer 300.- Див. 
ще малювати. 

малярія, малЯрик «хворий на маля
рію», [малярійник] (ент.) «комар-довго
ніг» Дейн, малярійний;- р. малярйя, 
бр. малярЬtя, п. malaria, ч. malarie, 
слц. ma1aria, вл. malarija, болг. мала
рия, м. малариjа, схв. малііриjа, ели. 
malarija; - запозичення з італійської 
мови; іт. malaria «малярія» виникло на 
основі словосполучення mala aria «по
гане повітря» (причиною захворювання 
певний час вважалося важке повітря на 
болотах), в якому mala походить від 
лат. mala, форми жін. р. прикметпика 
malus «поганий», а aria «повітря» зво
диться до лат. aer «Те.», що походить 

) 

від гр. ёі-Іjр «туман, повітря».- КЗСРЯ 
254; СИС 291; Kopalinski 599; Holub
Lyer 300; БЕР ІІІ 625-626; Юеіп 
926-927.~ Див. ще аеростат, маліrна. 

малЯс «густа брунатна рідина, що 
залишається як відходи при цукрова
рінні», [малЯса], мелЯса «ТС.», [маляс
к6вий];- р. меласса, бр. мелес, [малЯс, 
малас]; п. ч. слц. вл. melasa, болг. ме
ласа, схв. меласа, ели. melasa; - через 
посередництво французької і, можливо, 
німецької мов (фр. me1asse «меляса», 
н. Melasse) запозичено з іспанської; 
ісп. melaza «те.» пов'язане з miel «мед», 
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що походить від лат. mel «та.», спорід
неного з гр. ~-tЄЛt, дірл. mil, гот. milit, 
хет. milit «те.».- ТСБМ ІІІ 135; Holub
Lyer 308; Holub-Kop. 220; БЕР ІІІ 
726; Dauzat 467; Walde-Hofm. ІІ 61-
62.- Пор. омелЯс. 

[малЯцкати] «невміло фарбувати, ма
зати» МСБГ, [малЯцнути, малацкати, 
малацнути] «TG.» МСБГ;- афективне 
утворення на основі дієслова малю
вати. 

мальва (бот.) «рожа, Alcea L.; ка
лачики, Malva L.», мальвові; - р. лtаль
ва «рожа», бр. мальва «калачики», п. 
ВЛ. maJwa, Ч. СЛЦ. maJva, болr. малва, 
схв. малва, ели. malva «TG.»; - занози
чення з латинської мови; ла'F. malva, 
як і гр. ftCGivti ')CYJ, походить від гебр. 
maJluaJ:t «TG.», СПОріднеНОГО З meJaJ:t 
«сіль; їдкий, палючий», пов'язаним з 
арам. mi11:lfi, ар. mii}J, ак. milu «Те.»; 
на рожу назву перенесено за схожістю 
плодів обох рослин (Вісюліна-Клоков 
186-187).- СІС2 511; СИС 291; ФаG
мер ІІ 564; Преобр. І 506; Горяев 201; 
Kopalinski 601; Holub-LyeF 300; Юu
ge-Mitzka 457; Walde-Hofm. ІІ 17-
18; Frisk ІІ 166; Юеіn 928.- Пор. ма
лахіт. 

мальвазія «сорт раннього винограду; 
солодке вино з винограду цього сор

ту»; - р. мальвазия, бр. мальвазія, п. 
malwazja, malmazja, ч. malvaz, ст. mal
vazie, слц. malvazia, болv. малвазия, 
схв. малвасиjа, малвазиjа, малвіізиjа, 
ели. malvazija «те.»; -запозичення з 
італійської мови; іт. malvasia «сорт 
червоного винограду та вино з нього» 

походить від елат. malmasia «те.», по
в'язаного з назвою· грецького міста 
Movв~-t~aaia ( <~-toV-Єft~d:aia), де вироб
ляли uей сорт вина; назва складається 
з основ слів ~-t6vo~; «один, єдиний» та 
Є~-t~aot~; «вхід, в'їзд» (місто дістало 
таку назву через те, що з'єднувалося 
з суходолом лише одним вузьким мо

лом); за іншими джерелами, первинною 
є французька назва того ж міста Mal
voisie, оскільки його заснували на по
чатку ХІІІ ст. н. е. франuузи (Machek 
ESJC 349).- KopaJ!nski 601; Bri.ickпer 
320; Holub-LyeF 300; Вуjаклиjа 537; 
Юеіn 928-929. 



Мальвіна 

Мальвіна (жіноче ім'я);- р. Маль
вИна, бр. Мальвіна, ч. MaJvfпa, болг. 
Малвйна, схв. Мд:лвїlна, Малвйна;
запозичення з західноєвропейських мов, 
остаточно не з'ясоване; нім. Malwine 
виводять від двн. таhаІ «судові збори» 
і wini «подруга» (Вл. імена 139; Paul 
КІ. VпЬ. 47), фр. Malvina, іт. Malvina 
«те.» пов'язують з лат. тalva «мальва» 
(Daшat Dict. des noтs 410). 

[мальrава] «яруга» Ж; -неясне; 
·можливо, пов'язане з р. [малЯг] «дріб
ний молодий лісою>, [малЯга] «те.». 

[мальованка] «джерело, струмою> 
МСБГ; - не зовсім ясне; можливо, по
в'язане з р. fмалЯна] «пережиток язич
ництва - звичай справляти жертвопри
ношення біля джерела або біля лісу», 
яке виводиться від [малuть] «дроби
ти; ділити на малі частини» (СРНГ 17, 
348). 

[мальонаІ «диня» МСБГ, [мельон] 
«те.» Ж;- п. [таІоn], теІоn, ч. тeloun, 
слц. теІбn, вл. тelona, схв. мел6на, 
слн. теІбnа «Те.»; - через посередни
цтво західнослов'янських і західноєвро
пейських мов (н. Melбne < свн. тelone, 
melun(e), фр. теІоn, іт. тellone) запо
зичено з латинської; лат. тёІо (-опіs) 
«Те.» виникло в результаті скорочення 
складного слова теJореро «яблукоподіб
ний гарбуз», що походить від гр. ft'r]AO
лЄлrov «те.», букв. «яблукоподібний спі
лий плід», утвореного з ~-t1JЛ.ov «яблуко», 
яке вважається середземноморським 

словом неясного походження, і лЄлrоv 
«спілий», очевидно, спорідненого з дінд. 
pakva- «варений, спілий», псл. *pekti 
«пекти».- Briickner 328; Kopalinski 
619----:-620; Sl. wyr. obcych 426; Machek 
ESJC 359; Holub-Lyer 309; Holub
Kop. 220; Юuge-Mitzka 473; Юеіn 960; 
Walde-Hofт. ІІ 64; Frisk ІІ 226. 

мальбсь-мальось - див. мала. 
[мальта] «розчин цементу з камінням 

для будування криниці» О; - р. [мtіль
таІ «гірська смола, асфальт», п. тalta 
«вапно з піском для штукатурення», ч. 
слц. вл. таІtа «будівельний розчин 
(суміш піску з вапном або цементом)», 
болг. діал. м. малтер, схв. малта, мал
тер, слн. таІtа «те.»; - через посе
редництво західнослов'янських мов за-

мама 

позичена з німецької; н. Mortel «розчин 
вапна», [Malter] «те.» походить від лат. 
тortariuт «Те.», яке пов' язується з тo
retuт «Їжа (суміш сиру з часником, олі
єю та ін.)» з неясною етимологією (мож
ливо, від кореня іє. *теr- «терти»); 
як джерело· запозичення слов' янських 
слів вказуються також іт. тalta «смола; 
вапно» (<лат. тalt(h)a «Те.») з гр. ~-t6.Л.-&а 
«суміш воску і смоли для замазування 
щілин у човні» (Ho1ub-Lyer 300; Ho
Jub-Kop. 214; Machek ESJC 349).
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 244; SW ІІ 
860; БЕР ІІІ 629; Skok ІІ 363; Bezlaj 
ESSJ ІІ 164. 

мальтоза «цукриста речовина, соло
довий цукор»; - р. бр. мальтоза, п. 
ч. вл. тaltoza, слц. слн. таІtбzа, болг. 
схв. малт6за; -запозичення з англій
ської мови; англ. тaltose «те.» утворено 
від таІt «солод», що походить від данг л. 
теаІt, таІt «те.», спорідненого з днн. 
таІt, гол. тout, двн. свн. тalz, нвн. 
Malz «ТС.», дінд. тrdul) «м'який, ніж
ний», псл *тоІd'Ь, укр. молодйй.
СІС2 511; СИС 291; Sl. wyr. obcych 448; 
Ho1ub-Lyer 300; Dauzat 453; Юеіn 
929. 

мальфівниця- див. мольфар. 
мама, [ма, мамеха Л], [мамйзна] 

«спадщина після матері» НЗ У жДУ 26/2, 
мамій, мамка, [мамойка] О, [мамсик] 
«мамій», мащ}ля, [мамунййка, мамун
цуня] О, мамунця, мамуня, мамуся, 

. [мамусь] ВеЛ, [мам!}ха] Л, [мамцій] 
«мамій» Ж. [мамцюсь] «матуся» ВеЛ, 
мамця, [мамчuч] «син мамки», [мамчур] 
«мамій», л1rімuн, мамкати «часто кли
кати матір», мамкувати «бути мамкою 
(годувальницею)», [мамчити] «Те.», 
[змамчіти] «втратити здатність бути го
дувальницею» Ж;- р. бр. др. болг. м. 
мама, п. слц. вл. нл. тата, ч. слн. 
тата, полаб. тато1, схв. мдма;
псл. тата;- споріднене з лит. тата 
«мати», лтс. тата «Те.», лат. татта 

«те.; груди», гр. ~-t6.ftft'll, ~-t6.ftftCG «мати, 
баба», алб. тётё «мати», дінд. тата 
«дядько»; і є. *тата «мати»; виникло 
в дитячій мові шляхом повторення скла
ду та, подібно до баба, дЯдя, тато.
Бурячок 20-21; Фасмер ІІ 565; Пре
обр. І 506-507; Горяев 201; Briickneu 
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321; Machek ESJё 355; Holub-J_.yer 
300; HollJb-Kop. 215; Schuster-Sewc 
882-883; БЕР ІІІ 631; Младенов 288; 
Bezlaj ESSJ ІІ 164; Критенко Вступ 
504; Трубачев Терм. родства 7; Bern. 
ІІ 14-15; Mikl. EW 182; Trautmaпп 
168.- Пор. маІ, матнІ .. 

[мамай] «кам'яна статуя в степу»; -
слц. mamaj «йолоп, бовдур»;-запозичен
ня з тюркських мов; пор. тат. мамаі «стра

ховисько, яким лякають дітей»; від іме
ні татарського хана, переможеного в бою 
з Димитрієм Донським.- Фасмер ІІ 565. 

мамалИга «густа каша з кукурудзя
ного борошна», [лщмалй.Jа] «те.» Ж, 
[мамалйжник] «посуд, у якому варять 
мамалигу; мамалига, спечена з сиром 

МСБГ»; - р. бр. мамалЬtга, п. mama
lyga (з укр.), слц. mamaliga, болг. 
мамалйга, м. мамалига, схв. мамі11ьуга, 
mamaliga; - запозичення з молдав
ської і румунської мов; молд. мзмзлйгз, 
рум. mamaliga «ТС.» ПОВ' язане З іт. 
meliga, melica «сорго», melicone «ку
курудза», спорідненими з miglio «просо, 
ПШОНО», ЩО ВИНИКЛО З лат. miJium «ТС.», 
спорідненого з гр. ~-tвЛlv·11 «просо», лит. 
maJпos (мн.) «ТС.»; ВИВОДИТЬСЯ ТаКОЖ 
(СДЕЛМ 272) від болг. [мащjл] «ку
курудза».- Габинский Вост.-сл.-молд. 
взаим. ІІ 136; Scheludko 138; Vrabie 
Romaпoslavica 14, 160-161; Фасмер ІІ 
565; ГС3 3, 121; Преобр. І 507; Горяев 
201; БЕР ІІІ 632; Младенов 288; DLRM 
485; Bern. ІІ 15; Mik1. EW 182; Walde
Hofm. ІІ 87-88. 

[мамка] (бот.) «ріжки, Claviceps pur
purea Tul.» Mak;- похідне утворення 
від мама; назва зумовлена, очевидно, 
тим, що ріжки використовуються як 
лікувальний засіб у гінекологічній та 
акушерській практиці (пор. іншу назву 
ріжків [маточні ріжки]).- Словн. бот. 
464; Лік. росл. 222.- Див. ще мама. 

[мамляти] «мляво працювати; поволі 
йти; повільно, неохоче їсти Ж; невираз
но, незрозуміло говорити МСБГ», [мам
лети] «повільно, неохоче їсти» Ба, [мам
лай] «пиріг з тіста, замішаного з борош
на і вареної картоплі» Корз, [мамлій] 
«вайлувата, ледача людина» МСБГ; -
р. [мамлитьІ «повільно жувати; мляво 
працювати» СРНГ, мЯмлить «повіль-
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но, невиразно, в'яло говорити; занадто 
повільно щось робити», бр. мЯмліць 
«незрозуміло, невиразно і в' ял о гово
рити», п. mamlac «мляво жувати», mam
lac «марудитися; бурмотіти», ч. [mamla
ti] «обсосувати; жмакати; нерозбірливо 
говорити», inamlas «вайло», вл. rпamlic 
«марудитися; шепелявити», rпumlic «nо
вільно їсти», нл. momlis «те.; неясно 
говорити», болг. [мам6ля] «невиразно 
говорю», м. мамоли «бурмоче», мелюли 
«ТС.», СХВ. MaMOJЬumи «НерозбірлИВО ГО
ВОрИТИ», мамуJЬатu «жувати з закритим 
ротом», слн. momljati «невиразно, тихо 
говорити; жувати з закритим ротом»; -
афективне звуконаслідувальне утворен
ня, паралельне до [мамрати], /ИЙМ
рити, двн. mammalon «бурмотіти>>, хет. 
mema- «говорити».- Фасмер ІІІ 30; 
Machek ESJё 350; Holub-,Lyer 301; 
Holub-Kop. 215; Schuster-Sewc 883; 
БЕР ІІІ 633; Skok ІІ 366-367; Bezlaj 
ESSJ ІІ 194.- Пор. rамлати, мамрати, 
мИмрити, момотати. 

мамонт (зоол.) «вид слона льодови
кового періоду, Elephas primigeпius», 
мамут «ТС.>>;- р. мамонт, бр. мамант, 
п. ч. слц. вл. mamut, болг. мамонт, ма
щ}т, м. мамут, схв. мамї)т, мамут, 
слн. mamlJt; - через посередництво ро
сійської мови запозичено з мов народів 
Півночі; остаточно визначеної етимоло
гії не має; пов'язується з як. mamut 
«те.», похідним від mamma «земля», 
оскільки якути вважали, що мамонти 
живуть у землі (Преобр. І 507; BrQckner 
321; Kopaliiiski 601; Machek ESJC 350; 
Holub-Kop. 215); виводиться також 
(Юіsалеn ZfSIPh 21, 293-294; Sl. wyr. 
obcych 448; Holub__:Lyer 301) із зах.
тунг. 'Yjamendi «Ведмідь»; є думки про 
хантийське (Gamillscheg 584) та ненець
ке (Кiparsky ZfSIPh 26, 2.96-297) по
ходження; звукова форма мам(Jт з'я
вилася через посередниитво польської 
і західноєвропейських мов (пор. н. Mam
mut, фр. mammouth .«те.»).- СИС 291; 
К3СРЯ 254; Фасмер ІІ 566; Бь1стров 
Природа 1953/3, 110-113; Горяев 201; 
Юuge-Mitzka 457. 

[мамошник] (бот.) «котяча м'ята 
паннонська, Nepeta panпonica L. (Nepe
ta пuda L.)» Mak; - неясне. 



мамрати 

[мамрати] «мляво працювати; по
вільно й неохоче їсти Ж, МСБГ; гов0-
рити незрозуміло, марити; нишпорити», 
[мамра] «той, хто повільно працює, 
їсть», [мамравець] <<ТС.», [мамравий] 
«такий, що мляво їсть» Ж;- п. [mam
rzec] «бурмотіти», [mamroczec], mamrotac 
«те.», ч. [mamrati] «бурчати», болг. 
мімря «говорю неясно, буркотливо», 
схв. мрморитu «бурмотіти», мрме;ьити 
«те.»; -звуконаслідувальне утворен
ня, паралельне до [мамлятu, мИмри
ти].- Machek ESJC 350. 

[мамрбта] «Відходи при очищенні 
нафти, що використовуються як коло

мазь» ВеЗа;- неясне. 
[мамси] «подушечки для друкування 

візерунків на полотні; палітурки» Ж;
неясне. 

мамула «вайло, тюхтій, телепень; 
[гульвіса Пі]», мамулу6атий «вайлува
тий»; - афективне утворення, очевидно, 

пов'язане з мамляти.- Machek ESJC 
350; Holub-Lyer 301; Holub- Кор. 
215.- Див. ще мамляти. 

[мамулити] «бруднити, гидити» Г;
афективне утворення, очевидно, пов'я
зане з мул; пор. інші подібні дієслова з 
подвоєнням nершого кореневого при

голосного бабляти, бабрати, порпати 
та ін.- Див. ще мул1.- Пор. бабрати. 

[мамун] «злий дух, що забирає жі
нок, морочить людей», [мамуна] «біси
ця» Шух;- п. [mamuna] «злий дух в об
разі жінки; спокуса»; -очевидно, за
позичення, пов'язане з болг. мамуна 
«Мавnа», СХВ. мамун, тур. maymun «ТС.», 
яке зводиться до перс. maymun «те.; 
злий дух, диявол»; на польському (і, 
можливо, українському) грунті зазнало 
формального зближення з татоnа (ма
ht6на) «дух наживи; майно».- Кобилян
ськийМовозн. 1980/1, 43; Briickner321.
Див. ще мамона, мбйма. 

[мамуна] «замаскована фігура Г; ли
чинка, машкара ВеЛ», [мамІ)нка] «ляль
ка» ВеЛ; - неясне; можливо, пов'яза
не з [мамун] «З.іІий дух» або з п. mamic 
«обманювати». 

[мамура] (бот.) «кам'яниця арктична, 
Rubus arcticus L.» Mak; - р. [мамураl 
«те.»; -через посередництво російської 
мови запозичено з фінської: фін. maamu-

манах 

uraiп «Те.»; думка (Преобр. І 507; Горяев 
201; Mikl. EW 182; Matzeпauer LF 10, 
60) про тюркське походження р. [ма
щ}ра] (з тур. чаг. ma'mur «квітучий, 
який перебуває в доброму стані») не
nрийнятна з погляду лінгвогеографії.
СІС2 511-512; Фасмер І1 566; Kalima 
162. 

[мамуха] «пух на грудях та між но
гами у птахів» ВеНЗн; - неясне; мож
ливо, видозмінений результат контамі
наuїі слів мох і пух. 

манажерія -див. менажерія. 
[манарfна] «Сокира» О; - неясне. 
[манатиси] «бути подібним (до когось 

чи до чогось)» МСБГ, [минатиси] «те.» 
МСБГ; - неясне. 

[манаткаl (бот.) «пшениця м'яка, Tгi
ticum vulgaгe Viii.» ВеБ, Mak - ре
зультат десемантизації та регресивної 
асиміляuії в слові банатка «ТС.», пов'я
заному з назвою історичної області Ба
нат, і, можливо, зближення його з фо
нетично схожим манатки. 

манаТКИ (мн.) «ПОЖИТКИ», [манатка] 
«хустка; nоганий одяг», манаття «по
житки; старий одяг», [манuття] «TG.» 
Бі;- р. манатки «речі, пожитки», Іма
натьё] «старий одяг, ганчір'я», [мана
тьz] «речі, пожиткю>, [манатьЯ] (за
стар.) «поношений одяг», [манатя! «бі
лизна>>, бр. манаткі «те.», др. манатия 
«мантія», манотия, манот'Ька, ман'Ьmка 
«те.», п. manatki «пожитки, майно» (з 
укр.?); -запозичене в давньоруську мо
ву З грецьКОЇ; СГр. f.tc.tV'CtOV, f.tUVПOV 
«плащ» походить з лат. mantum '<те.», 
утвореного від I}1antellum «покривало, 
плащ»; n. maпatki пов'язується також 
з іт. manata «сніп, пригорщ», спорідне
ним з лат. manus «рука» (К3СРЯ 254; 
Вгіісknег 321; Sl. wyr. obcych 413).
Бондалетов 3тимология 1980. 69; Фас
мер ІІ 567; Преобр. І 509; Горяев 201; 
Вегn. ІІ 17; Mikl. EW 183.- Див. ще 
мантія. 

[манаток] «маєток>> Пі; ~очевидно, 
результат контамінаuії слів маЄток і 
манатки (див.). 

[манах] «стояк водостічної труби в 
ставку» ЛЧерк; -бр. [манах] «бутиль 
на 3-5 л»; -неясне; можливо, пов'я-
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зане з монах «чернець» за подібніGтю са
мотнього етояка до ченця. 

[машіш] «Їжа, яку беруть на роботу 
або в дорогу» МСБГ; -пов'язане з ч. 
menaz «спільна їжа».- Див. ще меюіж. 

[манrалиця] «порода кучерявих сви
ней» Доn. УжДУ ІІ; - запозичення з 
угореької мови; yv. mangalica (порода 
свиней, що добре відгодовуються) по
ходить від схв. мангулица «свиня мангу
лиnької породи», мапгдлuца «Те.», ети
мологічно неясноrо.-Орос Доп. УжДУ 
ІІ 75; MNTESz ІІ 837; Skok ІІ 369. 

манган (заєт.) «марганець», манганін 
«сплав міді з марганuем та нікелем», 
манганіт «руда марганцю»; - р. ман
ганйт «те.», п. ч. вл. mangan «марга
нець», слц. ели. mangan, болr. манган, 
м. манган, схв. мдяган <<Т~.»; - запо
зичення з німецької мови; н. Mangan 
походить від іт. manganese «TG.», що є 
nерекрученою формою єла11. magпesia 
«магнезія» або зводитьGя до гр. ~-t6.v 
«так, єправді» і ycivuftt «проясняю, на
воджу блиск».- СІС2 512; СИС 291; 
Волков 31; Фигуровский 89; Kopaliti.ski 
603; Ho1ub-Lyer 301; РЧДБЕ 423; 
КІеіn 932.- Пор. марганець. 

[манrерушок] (бот.) «садова айстра 
китайська, Callistephus chinensis Nees. 
(AsteF єhinensis L.)» Ж; - неясне. 

МаНГО (бот.) «Тропічне ПЛОДОВЄ дере
ВО, Mangifera indiєa L.»; - р. болг. 
манго, бр. манга, п. ч. слц. maпgo, 
схв. манго, ели. mango; -через посе
редництво західноєвропейських мов 
(англ. фр. mango, н. Mango(pflaume)) 
запозичено з португальської; порт. man
ga походить від мал. mangga «те.», 
джерелом якого є там. man-kay {букв.) 
«плід дерева ман (man)».- СІС2 502; 
СИС 291; ТСБМ ІІІ 101; Kopaliti.ski 
603; Holub-Lyer 301; РЧДБЕ 423; 
Dauzat 455; КІеіn 933. 

[манголії] (заст.) «примхи» МСБГ, 
[манголіст] (заст.) <<примхлива людина» 
МСБГ; - неясне. 

мангольд (бот.) «сорт буряків, Beta 
esculenta Garke subsp. cicla Moq.»;
р. мангольд, бр. мангальд, ч. слц. вл. 
mangold, нл. malgot, схв. мд:нголд,слн. 
mangold «те.»; - запозичення з німець
кої мови; нвн. Miшgold, еви. man(ne)golt 
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споріднене з гол. mangelwortel «TG.»; 
дальша етимологія неясна; припускає
ться зв'язок з власним іменем двн. Ma
nagold.- СІС2 512; СИС 291; Holub
Lyer 301; Кluge-Mitzka 459. 

мангри «Зарості тропіЧНИХ узбереж», 
мангровий; - ро мангровьtй, бр о мангра
вьt, п. mangrowe «мангри», ч. слц. man
grovy <<ТС.», вл. mangrovc «мангрове де
рево», болг. манграв «мангри», схв. ман
грова, мангрова «ТС.», СЛН. mangrovec 
«мангрове дерево»; - запозичення з анг

лійської мови; англ. mangrove «тропіч
ний ліс на низьких мулистих берегах» 
є результатом контамінації іменників 
mangle <<Мангрове дерево», що походить 
від порт. mangue або ісп. mangle «те.», 
які вважаються запозиченнями з малай
ської або індіанських мов, і grove «гай, 
невеликий ліс», дангл. graf «те.».-· 
СІС2 512; СИС 291-292; Sl. wyr. obcych 
450; РЧДБЕ 423; КІеіn 683, 933; ODEE 
551. 

мангуст(а) (зоол.) «хижий ссавець 
родини віверових, Herpestes ichneumon 
L.»; - р. бр. болг. мангt)ст(а), п. ч. 
єлц. mangusta; - через посередництво 
французької мови (фр. mangouste) за
позичено з іспанської; ісп. mangosta 
«TG.» nоходить від маратхськ. mangйs 
«TG.».- СІС2 512; СИС 292; Sl. wyr. 
obcych 450; РЧДБЕ 423; Dauzat 455; 
Gamillscheg 595. 

[мандабурЯнка] «сорт кущової uибу
лі» МСБГ, [мандабурИнка] «те.» МСБГ, 
[мандибуреньк.а] щибуля городня, Ali
um сера L.» Mak, [мандибуренк.а] «со
лодкувата цибуля, під кущем, як кар
топля>> ВеНЗн; - пов' язане з [манде
б!}рк.а] «картопля», [мандибурка] «Те.»; 
назву перенесено на uибулю, очевидно, 
за схожістю форми овочів.- ВеНЗн 
37.- Див. ще мандебурка. 

мандарИн1 (бот.) «Citrus unshiu 
Mark.», мандарИнка, мандарИнник «ман
дариновий сад»; - р. мандарИн, бр. ман
дарЬ!н, п. mandaryпka, ч. слц. manda
rfnka, вл. maпdarina, болг. м. схв. ман
дарИна, слн. mandarina;- запозичен
ня з французької мови; фр. maпdarine 
<<Те.» походить від ісп. (паrапjа) manda
rina «мандаринський апельсин», пов' я
за ного з порт. mandarim «мандарин, 



мандарИн 
----·----
китайський сановник»; назва плоду вка
зує або на його високу якість, або на 
зовнішню схожість іа китайським са
новником.- СІС2 512; СИС 292; Фас
мер ІІ 567-568; Sl. wyr. ob€ych 443; 
Dauzat 454; Юеіn 931.- Див. ще ман
дарИн2. 

мандарИн2 «китайеький державний 
урядовець»; - р. болv. м. мандарИн, 
бр. мандарЬtн, п. mandaryn, ч. слц. ели. 
mandarin, схв. !.tанддріlн; - через по
середнИцтво французької або німецької 
мови (фр. mandarin, н. Mandarin) запо
зичено з португальської; порт. manda
rim походить від гінді mantri «радник», 
ЩО ЗВОДИТЬGЯ ДО дінд. mantrin- «TG.», 
пов'язаного 3 mantral) «нарада; по
рада>>, утвореним від mantra «(rю)рада», 
спорідненого з псл. *mьпеtі «дума
ти», укр. мнймий, пам'ять.- СІС2 512; 
СИС 292; Фаємер ІІ 567; Kopalinski 
602; Holub-Lyer 301; Maehek ESJC 
350; Кluge-Mitzka 458; Dauzat 454; 
Uhlenbeck 215; Gamillsєheg 584; Кlein 
931.- Див. ще мнИмий, пам'ять. 

мандат (документ), мандант, ман
датарій, [мандатор] Ж, умандат6ва
ний «забезпечений мандатом» Ж;- р. 
бр. болІ?. мандат, п. вл. mandat, ч. слц. 
єлн. mandat, м. мандат, схв. мандат; -
запозичення з французької мови; фр. 
maпdat походить від лат. mandatum 
«доручення, наказ», пов'язаного з man
do «вручаю, передаю», яке складається 
з основ іменника лат. manus «рука» і 
дієслова іє. *dh~- «класти», наявного 
в псл. deti «класти, дівати», укр. дfти, 
дівати.- СІС2 512; СИС 292; ТСБМ ІІІ 
102; Kopalinski 602; Briickner 321; Ho
lub- Lyer 301; Dauzat 454; Walde
Hofm. ІІ 24-25. -Див. ще дfти 2 , ма
нускрИпт.- Пор. манжета, мануфак-
тура. .. 

[мандебурка] «сорт картоплі, Sola
num tuberosum L.», Ж, Mak, [манда
б(!рка МСБГ, мандИбурка Ж, О, манди
бурєнка ВеНЗп, мандобурка Mak] «те.», 
Ілtандабурuнє] «картоплиння» МСБГ, 
!мандибурuнняJ «те.» МСБГ, [мандабу
рuнник] «картопляник» МСБГ, [манде
буря.нИкl «хліб із борошна і картоплі», 
[мандибурuнка] «поле, з якого зібрано 
картоплю» МСБГ, [мандибурuще] «та.» 

мандзар 

МСБГ; -запозичення з польської мо
ви; п. mandyburka «сорт картоплі» по
в'язане з назвою м. Маrдебурга (н. Mag
deburg; за Міклошичем - м. Бранден
бурга), авідки поширився цей сорт кар
топлі.- Закревська Досл. і мат. VI 32; 
Шелудько 39; ВеНЗн 37; SW 11 871; 
Mikl. EW 182. 

[мандель] «міра при складанні сно
пів у 15 або 50 штук Г, Ж; в'язанка 
вибраного льону або конопель; поганий 
сніп; в'язанка бобу; гороху тощо 0», 
[мантель] «в'язанка льону, конопель» 
О, [мандзіль, манділь] «TG.» ж, [ман
дuль] «15 гореток конопель або льону» 
МСБГ, [мендель] «невеликий сніп», 
[мендлuк] «Те.»; -бр. мандлік «Купка 
з п'яти снопів», мЗдлік, [мвндаль] «Т@.», 
п. [mandel] «п'ятнадцять (снопів)», men
del, mandla, ч. нл. mandel, слц. man
del', вл. mandl «Т@.»; - через посеред
ництво західноелов'янських мов запо
зичено з німецької; н. Mandel «п'ятна
дцять штук, (первісно) купа з 15 снопів» 
споріднене з корн. manal «сніп», лат. 
manus «рука».- Дзендзелівський St. sl. 
13/3-4, 188; Шелудько 39; Вь1гонная 
Белар. "1інгв. 6, 64; ТСБМ ІІІ 189; 
SW ІІ 871, 922; Sl. wyr. оЬєусh 466: 
Machek ESJC 350; Holub-Lyeli 301; 
Holub-Kop. 215; Юuge-Mitzka 458.
Пор. манускрИпт. 

[мандельник] (ори.) «сиворакша, Co
raeias garrula L.» ВеНЗн; - запози
чення 3 чеської або словацької мови; ч. 
maпdelik [mandelnak], слц. mandelfk 
((те.» пов'язані з ч. mandel «копиця 3 

15 снопів», слu. mande1' «сиворакша», 
оскільки ці птахи сідають на купах 
снопів; імовірний також вплив п. Man
delkrahe «те.».- Machek ESJC 350.
Див. ще мандель. 

[манджак] (ент.) «тарган, Blatta ori
eпtalis» Г, Ж, [мандзах: О, монджах: 
ВеНЗн, монч!}р ВеНЗн] «те.»; - оче
видно, пов'язане з [манджати] «поспі
шати» (див.). 

манджати «поспішати, квапливо 
йти», [мандзь6х] «мандрівник» Ж; - не
ясне; можливо, пов' язане з мандру
вати, мандри. . 

[мандзар] «круглий пиріІ? (із сиром, 
гарбузом, буряком) Мо; корж з борош-
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на і зелені (цибулі, бурячиння) Ме»; 
видозмінене запозичення з молдавської 
мови; молд. взрзаре «пиріг з капустою», 
ЯК і рум. varzare «TG.», Є ПОХідНИМ від 
варзз (рум. varza) «капуста», що зво
диться до лат. viridia «зелень, зелені 
пагони», пов' я::Jаного з virere «зеленіти, 
бути сильним», очевидно, спорідненого 
з vivere «жити», далі з дінд. j~vati «жи· 
ве», псл. ziti, укр. жИти.- Мельничук 
Молд. зл. 168; СДЕЛМ 70, 81; DLRM 
918, 921; Walde-Hofm. ІІ 797, 808-
810.- Див. ще жИти. 

[мандовошка] (ент., вульг.) «лобкова 
воша, Pediculus pubis» Пі, [мандильоха] 
«те.» Ж;- р. мандавошка; - запози
чення з польської мови; п. m~doweszka, 
maпdeweszka «те.» утворено 3 основ слів 
m(j,do, з яким споріднене укр. щ}до, 
та weszka ( <wesz), якому відповідає 
укр. воша.- Трубачев 3тимология 1964, 
134; Bruckner 607; SW ІІ 933.- Див. 
ще воша, мудь2 • 

мандоліна, мандолініст; - р. болг. 
м. схв. мандолИна, бр. мандал іна, п. 
вл. mandolina, ч. слц. слн. mandolina, 
схв. манддлїіщ - через посередництво 
французької та німецької мов (фр. 
mandoliпe, н. Mandolfпe) запозичено 3 

італійської; іт. maпdolino є похідним 
від mandola (назва музичного інстру
мента) з давнішого maпdora (pandora), 
що походить від лат. pandura «TG.».
CIC2 512; СИС 292; Фадєєв Мовозн. 
1970/6, 52-53; Kopalinski 602; Holub
Lyer 301; Dauzat 455; Gamillscheg 594.
Див. ще бандура. 

мандрагора (бот.) «nівденна трав'я
ниста лікарська рослина, Maпdragora 
L.»; - р. бр. болг. мандрагора, п. ч. 
слц. mandragora, м. мандрагора, схв. 
мандрагора, ели. mandragora;- через 
посередництво Jтатинської мови (лат. 
mandragora) запозичено з грецької~~гр. 
ftCGvбpa:y6pa:-;; «ТС.» задовільної етимології 
не має.- СІС2 512; СИС 292; Фасмер ІІ 
568; Горяев 201; Kopalinski 602; Ho
lub- Lyer 301; БЕР ІІІ 647; Frisk 
ІІ 170. 

мандри\ [вандри], мандрівець, [ван
дрівець] Г, Ж, мандрівка, [вандрівка], 
мандрівнИк, [вандрівнUк, вандровкаш] 
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ВеДо, мандрівнИ~тво, [мандроха] «ПО
дорожній» Пі, мандрування, мандрьоха, 
мандрівнИй, [вандрівнИй] Г, Ж, мандрів
нИцький, мандрівнИчий, [мандрівський], 
мандрований, [мандровний] Пі, мандру
вати, [вандрувати, ваньгровати ВеДо, 
ведравати Пі]; - р. [мандрИха] «воло
цюга», [мандровать] «мандрувати, ти
нятися, швендяти», бр. вандрав6яне, п. 
w~drowanie, ч. vandr, слц. vaпdry, вл. 
wandrak «блукач», нл. wandrowaпje; -
запозичення з німеuької мови; н. wan
derп «бродити, блукати, мандрувати», 
як і waпdeln «блукати, прогулюватися», 
споріднене з снідерл. waпderen, дфриз. 
wondria, дангл. wandrian, англ. waпder, 
дат. vandre, шв. vaпdra «те.», дангл. 
weпdan «обертатися, обходити», wiпdan 
«вертіти, крутити», нвн. winden «вити»; 
українські форми з початковим м ви· 
никли, очевидно, внаслідок регресивної 
дисиміляuїі у дієслівній основі вандру
ва-.- Bri_ickпer 608; Machek ESJC 676-
677; Holub-Lyer 501; Юuge-Mitz
ka 837; Юеіn 1728, 1745.- Пор. 
гвинт. 

мандри2- див. меандр. 
[мандригуля] (бот.) «скополія кар

ніолійська, Scopolia carпiolica Jack.» 
Mak, [мандри.Гf}ля] «Те. Mak; вороняче 
око звичайне, Paris quadrifolia L. Ж, 
Mak; мандрагора, Mandragora L. Mak», 
[мадрабуля] «беладонна, Atropa bella
donпa L.» О, [мадра.Jан ВеНЗн, мад
ребt}ля О, мадри.Jан ВеНЗн, мадри.Jt)ля 
О, матра.Jуна Mak, матриган, матри
.Jан, матри.Jt)ла МСБГ, матри.Jун.а 
МСБГ, матридt)н ВеНЗн] «те.», [матри
дуна] «Тс.: скополія карніолійська» 
ВеНЗн, Ж, [матридуна чарівна! «ман
драгора» Mak;- бр. мудреінка «вороня
че око звичайне», п. [ madrygula] «бела
донна»; -результат видазміни і пере
несення на інші рослини назви мандрu
гора (пор. р. СТ. мандрагура «МаНДJ3ГО
ра», ч. [madragaп, madr;з.gura, mantraga] 
«Те.»); перенесення зумовлене загальною 
подібністю скополії карніолійськоі' ; бе
ладонни до мандрагори (усе ue рОСJІИНИ 
родини пасльонових, ·пор. давнішу на
укову назву беладонни Atropa maпdra
gora) і схожістю плодів rюронячого ока 
(одиночних ягід) до плодів беладонни.-
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SW ІІ 843, 871; Machek ESJC 351; Jm. 
rostl. 204-205.- Див. ще мандраго
ра.- Пор. надраrуля. 

[мандрик] «коржик із сиром; сир Ж; 
велика грудка сиру О; їжа на пасовищі 
під час зелених свят О; кругляк (напр., 
білої глини) Мо», мандрИка «вид сир
ника», [мадрйга, мадрйка] «те.» Л, [ман
дринЄ] «велика грудка сиру» О, [ман
дрuкуватий] «мордатий» (про людину) 
Сизько; - р. lмандрь"tКа] «ватрушка, 
сирник», бр. [мардзелік] «Корж»; - оче
видно, запозичення з польської мови; 
п. maldrzyk «Мандрика», f mondrzyk, 
m<J:drzykl «Те.», maldrzykowaty «подіб
ний до м.1ндрики» пов'язуються з п. ст. 
maldr «міра збіжжя» (maldrzyk «певна 
кількість сирків»), яке зводиться до нн. 
Malder «міра збіжжя; міра; міра сир
ків», пов'язаного з нвн. mahlen «моло
ти»; менш імовірний зв'язок із схв. 
мандара «бовтанка, вид страви», болг. 
м. мандра «кошара; літнє стійбище вів
чарів, де доять овець, роблять сир і мас
ло», схв. мёtндра, слн. mandrija «те.», 
рум. mandra «Очеретяна загорожа для 
риби; [кошара, вівчарня]», що зводять
ся, як · і тур. mandra, алб. mёndrё 
«ТС.», до гр. !lcivбpcx «очеретяна загорода, 
кошара, хлів, стайню>, яке зіставляєть
ся з дінд. maпdira- «хата, житло», man
dura «стайню>. - Briickner 319; БЕР 
ІІІ 646; Skok ІІ 368; Bezlaj ESSJ ІІ 165; 
СДЕЛМ 248; DLRM 475; Frisk ІІ 169.
Див. ще молоти. 

мандрИл «мавпа родини павіанів, Ра
ріо sphynx L.»; - р. болг. мандрtlл, 
бр. ,нандрь"tл, п. mandryl, ч. слц. man
dril, вл. mandrill, схв. мандрил, ели. 
maпdri! «TG.>>; - через посередництво за
хідноєвропейських мов (н. Mandrill, 
англ. фр. mandrill), можливо, запози
чено з іспанської; icn. mandril «те.» 
вважаєгься словом африканського по
ходження (із сх.-африк. mwandaru-11, 
зміненого під впливом англ. man «лю
дина»); виводиться також (Юеіn 932; 
ODEE 551) з англ. man «людина», спо
рідненого а псл. mgzь, укр. муж, і 
drill «мандрил», запозиченого з афри
канських мов.- СІС2 512; СИС 292; 
ТСБ)v\ ІІІ 102; Kopalinski 602; Holub
Lyer 301. 

манекён 

[мандрієць] (бот.) «сокирки польові, 
Delphinium consolida L. (Consolida ar
vensis Opiz)» ВеНЗн, Mak;- очевидно, 
результат видазміни форми [андрієць] 
«сокирки Аяксові, Consolida ajacis (L.) 
Schur», можливо, nов'язаної з власним 
іменем АнИрій (пор. бот. грИцики від 
Гриць). 

[мандрбни] (у виразі [м. плести] «го-
ворити нісенітниці»); - неясне; мож-
ливо, афективне утворення. 

[мандЯк] «сіряю> Ж;- неясне. 

маневр, маневри, маневрений, ма
невровий, маневрувати; - р. манёвр, 
бр. манеур, п. manewr, ч. manevr, слц. 
слн. maпever, вл. нл. manewer, болг. 
маневра, маньов'Ьр, М. маневар, СХВ. 
маневар, uаненра; - запозичення з 
французької мови; фр. manoeuvre «дія, 
праця, маневр» походить від нар.-лат. 
maпuopera букв. «робота рую>, пов'я
заного з дієсловом * maпuoperare, що 
складається з основ слів manus «рука» 
та operor «працюю, дію».- СІС2 510; 
СИС 292; Фасмер ІІ 568; Kopalinski 
603; Holub-Lyer 301; Holub-Kop. 216; 
БЕР ІІІ 649; Младенов 289; Dauzat 
456; Walde-Hofm. ІІ 34.- Див. ще 
манускрИпт, опера. 

манеж «майданчик або приміщення 
для тренувань з верхавої їзди; арена 
цирку; пристосування для дітей, які 
починають ходити», манежити «виїж
джувати коня»; - р. бр. болг. манеж, 
П. manez, Ч. СЛЦ. manez, ВЛ. maпeza, М. 
манеж, схв. манеж, слн. maneza;
запозичення з французької мови; фр. 
manege походить від іт. maneggio «ма
неж», пов'язаного з maпeggiare «ро
бити (щось) руками; правити кіньми», 
похідним від mапо «рука», що зводить
ся до лат. maпus «те.».- СІС2 513; СИС 
792; К3СРЯ 254; Фасмер ІІ 468; Пре
обр. І 507; ТСБМ ІІІ 102; Kopalinski 
603; Holub-Lyer 301; БЕР ІІІ 649; 
Dauzat 454.- Див. ще манускрИпт. 

манекен «ЛЮДGЬКа фігура З дерева Та 
інших матеріалів», манекенник, мане
кенниця: - р. бр. болг. м. манекен, п. 
manekin, ч. слц. manekyn, вл. manne
quin, схв. манекен, слн. maneken; -
через посередництво французької мови 
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мане нь кий 

(фр. тannequin) запозичено з голланд· 
ської; гол. тanneken (тannekijn) «та.» 
утворене як димінутив від таn «люди· 
на». спорідненого з псл. т9zь, укр. 
муж.- СІС2 513; СИС 292; Фасмер 
ІІ 568; Горяев 201; ТСБМ ІІІ 102; 
Kopalinski 603; Holub~Lyer 301; Mat
zenauer 10, 60; Gaтillscheg 586; Dauzat 
456; КJein 934.- Див. ще муж. 

маненький, манесенький - див. 
малИй. 

манера <шрийом, сnосіб дії, звичка», 
мanfp СУМ, Ж, манfра, мапfрпиця, Іма· 
норія] «звичка, манера» (з п. [тanoryjal 
«те.»), мапіристий, манірний, маніри
тися; - р. бр. манера, п. тaniera, ч. 
manyra, слц. тanier(a), вл. тanira, 
болг. мапиер, м. мапиер, мапйр, схв. 
манїі.р, мапйра, слн. тanira;- заnо
зичення з французької мови; фр. та
піеrе «спосіб, прийом, поводження; ха
рактер виконання» пов'язане з manier 
«брати рукою, торкати; керувати, ма

ніпулювати», похідним від таіn «рука», 
що зводиться до лат. тanus «тс.».

СІС2 513; ОньІшкевич Исслед. п. яз. 
244; СИС 292; Фасмер ІІ 568; Преобр. 
І 508; Kopalinski 604; Briickner 321; 
Holub-Lyei 302; HoluЬ-Kop. 216; Dau
zat 455.- Див. ще манускрИпт. 

манжета «БИЛОГа рукава; (техн.) 
кільце для скріnлення», манжет, 
манжетка; -р. мапжет(а), бр. мап
жат( а), п. mankiet, заст. тanszeta, 
lтanzetyl, ч. тanzeta, слц. тanzet
(k)a, вл. тan~eta, болг. мапшет(а), 
м. манжетна, схв. манжет(п)а, слн. 
тanseta; - запозичення іІ французь
кої мови; фр. manchette «манжета; 
рукавчик» утворене від тanche «рукав», 
що походить від лат. таnіса «довгий 
рукав», пов'язаного з manus «рука».
СІС2 513; СИС 292; КЗСРЯ 254-255; 
Фасмер ІІ 568-569; Преq_бр. І 508; 
Briickner 321; Machek ESJC 351; Ho
Jub-Lyer 302; Dauzat 454; GaтiJlscheg 
584.- Див. ще манускрИпт. 

[манжетка] (бот.) «Приворотень зви
чайний, Alcheтilla vulgaris L.>> Mak; -
запозичення з російської мови; р. ман
жетка, (манжетnик, маnшетnик] «ТС.>> 
є результатом перенесення на рослину 

назви манжетка «Билога рукава>>; назва 
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манИти 

могла бути зумовлена кільцеподібною 
формою верхніх листків рослини.
Нейштадт 327.- Див. ще манжета. 

манИство - див. намИсто. 
манИти «кликати; вабити; вводити 

в оману>>, [мапйти~я] «хотітися», [ману
тися] «те.»; [маніїтися] «снитися» Ж 
манути (заст.) «спокушати» Пі, мана: 
[маня] «мана» Ж, манлИвий, [вмана] 
«Мана» Ж, ІзманьчUвий] «оманливий» Ж, 
замащ}тися, [заманка] «принада», за
манлИвий, [заманчйвий] Ж, [памана] 
«навмання» ж. [павмана, павмапu, пав
манки Л], навманнЯ, [навмапці, павма
нЯ, павмапЯк ЛЧерк, павманЯкй, наома
нй Бі] «ТС.», омапювати, омана, /ома
пець] «МаніВеЦЬ», оманливий, оманний, 
обманювати, обман СУМ, Ж, !обмана, 
обманtlтель Ж!, обманка «(мін.); [спо
сіб вишивання ЛБ VII]», обманник, 
[обмапство] Чоn, обманщик, обманлИ
вий СУМ, Ж, обманний, [переман] «пе
реманювання» Нед, переманювач, [під
мана] «ошукання, спокуса» Нед, Іпо
мапа] «Мана», помаnлtlsий «Привабли
ВИЙ», при.мана, прu.манка, [прй.мань] 
Нед, [при.манлUвий] Нед, приманний, 
[прu.манчйвий] Нед, lу.мапювати] «за
манювати»; - р. .манИть, бр. .маніць, 
др . .мапение «зваблювання», п. [таnіС], 
ч. lpodmanicl, нл. тanis;- псл. таnі· 
ti, manjQ «манити»; -споріднене з лтс. 
тanit «обманюВаТИ>), ДВН. теіn «Облуд
НИЙ», дінд. тауа «привид, мана, чари», 
ав. тауа- «те.»; наявна лише в частині 
слов'янських мов основа таn- відnо
відає властивій іншим слов'янським 
мовам основі тат- з тим самим значен
ням (п. татіс, ч. maтit, слц. mamit', 
болг . .ма.мя, м . .мами, схв . .ма.мити, слн. 
татttі); обидві основи могли бути утво
рені за допомогою відмінних детермі
нантів від одного кореня та- «швидко 
рухати, махати» або одна з них є ре
зультатом асимиляцїі чи дисиміляції 
кінпевого приголосного у корені (m
n).- Фасмер 11 569; . Преобр. І 508; 
Bri.ickner 322; Мachek ESJC 351; Ho
lub-Kop. 216; Schuster-Sewc 885; БЕР 
ІІІ 635; Skok IJ 366; Bezlaj ESSJ ІІ 
164-165; Bern. ІІ 17-18; Mikl. EW 
182; Zubaty St. а cl. І 2, 103-104; van 
Wijk RES 14, 72-75; Pokorny 692.-



манИшка 

Див. ще махати, маяти.- Пор. манівці, 
мантИти. 

манИшка «нагрудник до чоловічої 
сорочки», маніжка, мапішка «Те.; [ве
лика квітка, яку вишивають на ткани
ні, а потім прикріпляють до одягу 
МСБГ]»;- р. манИшка, бр. мапішка, n. 
maniszka; - загальновизнаної етимоло
гії не має; пов'язується з мапа, манИти 
(Фасмер-Трубачев ІІ 569; КЗСРЯ 255); 
припускається сnільність походження 
з манжета (Фасмер ІІ 569; Преобр. 
І 509; Горяев 201); зближується з лат. 
mancus «недостатній» (Горяев 201), з п. 
manyz «косметика» (SW ІІ 365). 

маніакальний - див. манія1 • 
манівець «обхідний, кружний шлях; 

невірний шлях», [маповець] Ж, манівці 
«Те.»; - р. [манавец] «обочина дороги», 
[мсіновать] «іти навмання», [мановьем] 
«навмання, без дороги», [маною] «ТС.», 
бр. [мащІць] «трапити куди треба», п. 
manowce «манівці» (з укр.), ч. mani ne
mani «навмання», manim nemanim «ТС.», 
слц. manina «бездоріжжю>;- nов'язане 
з манйти (пор. [оманець'] «манівець»); 
первісне значення - «невірний шлях».
Варченко УМШ 1957/4, 81; Briickner 
322; Machek ESJё 351;Rudnicki Prasl. 
ІІ 13; Mikl. EW 182.- Див. ще манИти. 

маніжити «бити»; - р. манежить 
«МУЧИТИ, ТОМИТИ», бр. маНеЖЬЩЬ «ТС.»;
пов'язане з манежити «об'їжджати (ко
ней), муштрувати», іронічно зближеним 
з семантично nротилежним мапіжитися 
«панькатися».- КЗСРЯ 254.- Див. ще 
манеж. 

маніжитися «поводитися манірно; 
панькатися», [мапежитися] «Те.» Ж. 
розманежитися «занадто голубитися»;
р. маніжиться «голубитися, ніжитися; 
бундЮЧИТИСЯ», бр. маНеЖЬЩЦа «ТС.»;
новотвір східнослов'янських мов, який 
у російській мові пов'язується з іт. 
maпeggiare «поводитися з чимсь, уміти 
користуватися», похідним від maneggio 
«МанеЖ», спорідненого З фр. manege 
«ТС.» (Фасмер ІІ 568); можна nрипустити 
також контамінацію дієслів манірити
ся та ніжитися. 

манікЮр «чищення і полірування ніг
тів на руках», манікЮрницq, манікЮр
ша; - р. болг. мапикЮр, бр. манікЮр, 

манірка 

п. manicure, ч. слц. manikura, вл. mani
kira, м. маникИр, схв. маніІкuр, мапи
кt)ра, слн. manikira; - запозичення з 
французької мови; фр. manucure, ma
nicure «те.» походить від елат. manicura, 
утвореного з основ лат. manus «рука» 
і curo «піклуюся, доглядаю».-СІС 1951, 
399; СИС 292; ТСБМ ІІІ 103; Kopalinski 
604; Holub-Lyer 302; БЕР ІІІ 651.
Див. ще курувати, манускрИпт. 

маніок (бот.) «тропічна рослина ро
дини молочаєвих, Manihot Adans.», [ма
пьок] «маніок їстівний, Manihot uШissi
ma Pohl.» Mak;- р. мапи6к, бр. мапіёк, 
п. ч. слц. вл. maniok, болг. схв. ма
ни6ка, слн. mani6k; - через посеред
ництво французької мови (фр. manioc) 
запозичено з іспанської або nортугаль
ської; ісп. порт. mandioca «Те.» похо
дить з мов південноамериканських ін
дійців туnі-гуарані {mandilhoca, ma
nioch «ТG.»).- СІС2 513; СИС 292; 
ТСБМ ІІІ 103; Kopalinski 604; Holub
Lyer 302; БЕР ІІІ 651; Dauzat 455; 
Юеіn 934. 

маніпулЯція «складна дія над чи
мось; (nерен.) махінація», мапіпулЯпт, 
маніпулЯтор, маніпулювати; - р. ма
пипулЯция, бр. мапіпулЯцьzя, n. manipu
lacja, ч. manipulace, слц. manipul:kia, 
вл. manipuJacija, болг. манипулация, 
м. схв. мапипулациjа, слн. manipula
cija; -запозичення з французької мови; 
фр. manipulation «те.», manipuler «ма
ніпулювати, обробляти» пов'язані а ma
nipule «жменя» чи походять від лат. 
manipulus ( <*maniplos) «те.», утворе
ного з основ іменника manus «рука» та 
дієслова pleo «наповнюю».- СІС2 513; 
СИС 293; ТСБМ ІІІ 103-104; Kopalin
ski 604-605; Briickner 321; Holub
Lyer 302; БЕР ІІІ 652; Dauzat 455; 
Walde-Hofm. ІІ 29, 322.- Див. ще 
манускрИпт, пленум. 

манірка «Похідна металева фляжка; 
казанок», [мань6рка] «одиниця виміру 
молока, кухоль місткістю 100 см3» 
МСБГ;- р. бр. болг. манерка;- запо
зичення з польської мови; n. manierka 
«манірка, баклага», [maniorka] «те.» ви
водиться від maniera «маніра» або від 
manewr «маневр»; зокрема, припускає

ться можливість походження від нім. 
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манісінький 

Manoverflasche «похідна солдатська 
фляжка», утвореного з слів Manover 
«маневри» і Flasche «пляшка» (Sl. wyr. 
obcych 450) .- СИС 292; Фасмер І І 568; 
Преобр. І 508; SW ІІ 873; Brikkner 
322.- Див. ще маневр, манера. 

манfсінький -див. малИй. 
маніфест «урочисте звернення влади 

до народу; політична відозва», мані
фестант «учасник маніфе<:тацїі», мапі
фестація «масовий політичний вистуn, 
масова вулична процесія», маніфесту
вати;- р. болг. м. манифест, бр. мані
фест, п. ч. слн. вл. manifest, нл. mani
festacija «маніфестація», схв. мёщифест, 
слн. manifest; - запозичено з фран
цузької мови (можливо, через німецьку, 
н. Manifest, Manifestatiбn); фр. mani
feste, manifestation походять від лат. 
manifestus «явний, очевидний», первісно 
«Взятий (чи даний) рукою», mani fёstatio 
«вияв, nрояв», утворених з основ сл ів 
manus «рука» та -festus «такий, якого 
можна схопити», спорідненого, можливо, 
з дінд. dhar-?ati «насмілюється», гр. 
-бсірао~ «сміливість, відвага», -брсіаоG 
«тс.», псл. *dьrzati «насмілюватися», 
укр. дерзати.-СІС2 513; Акуленко 141; 
СИС 293; ФаGмер li 569; ТСБМ ІІІ 104; 
Kopalinski 604; Bruckner 321; Holub
Lyer 302; HoJub-Kop. 216; БЕР ІІІ 652, 
653; Dauzat 455; Юеіn 401, 933; Walde
Hofm. І 698-699.- Див. ще дерзати, 
манускрИпт. 

міінія1 «хворобливий стан психіки; 
палка пристрасть до чогось», маніЯк, 
маніЯцтво, маніакальний;- р. болг. ма
пия, бр. маНіЯ, n. mania, Ч. manie, СЛЦ. 
mania, БЛ. manija, М. маnиjа, СХВ. ма
ниjа, слн. manija; - через посередни
цтво латинської мови (лат. mania «Тс.») 
запозичено· з rрецької; гр. ~-tavla «бо
жевілля, шаленство, душевна хвороба» 
пов'язане з дієсловом f.talVOflCGL «лютую, 
шалію», спорідненим з дінд. manyate 
«думає», ав. mainyeite «Тс.», дірл. do
moiniur «гадати, мати намір», псл. mьne
ti, укр. мнИмий.- СІС2 513-514; СИС 
293; Фасмер ІІ 569; ТСБМ ІІІ 104; Ko
palinski 603.:_604; Holub-Lyer 302; 
БЕР ІІІ 653; Frisk 11 160-161. 

маніsJ2 «сурик», мапlйка «тс.; [вид 
зеленки (для мазання принічка) Ме]», 
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[мана] «барвник фіолетового кольору» 
Корз, [мипіЯ] «сурик» Пі, маніЄвий 
«пофарбований манією», [мапій6вий 
«темно-фіолетовий» МСБГ; - п. minja 
«сурию>; - через посередництво поль

ської мови запозичено з латинської; лат. 
minium походить, очевидно, з іберій
ських мов Піренейського півострова.
SW ІІ 990; Holub-Lyer 315; Bezlaj 
ESSJ ІІ 184; Юеіn 984; Walde-Hofm. 
ІІ 91-92.- Пор. кармін, мініатЮра, 
міній. 

ма~,ія3 - див. манs'ік1 • 
манка -див. манна1 • 
манкірувати «легковажити, нехту

вати»; - р. манкйровать, бр. мапкіра
ваць, болг. манкuрам, схв. манкира
ти,· - запозичення з французької мови; 
фр. manquer «помилятися; бракувати, 
нехтувати» nоходить від іт. mancare 
«бракувати; бути відсутнім; порушува
ти», яке зводиться до лат. mancus «не
достатній, безсилий; покалічений», по
в'язаного з manus «рука»; первісне зна
чення «такий; що має ваду руки».
СІС2 514; СИС 293; Фасмер ІІ 570; 
БЕР ІІІ 653; Dauzat 456; Walde-Hofm. 
ІІ 23.- Див. ще манускрИпт.- Пор. 
манька1 • 

манклЮз- див. інклЮз. 
манко «недовага товару; нестача 

в касі», [мапкаl «нестача при ревІзн» 
МСБГ;- р. болг. манко «недовага в то
варі, неспача в касових сумах», п. ч. 
слu. вл. manko «Т~.»; -через посеред
ниитво західноєвроnейських мов (н. 
Manko, англ. фр. manco) запозичено з 
італійської; іт. manco «тс., недолік» 
пов'язане з дієсловом mancare «браку
вати», що зводиться до лат. mancus <<Не
повний, недостатній, покалічений».
СІС2 514; СИС 293; Kopalinski 605; 
Holub-Lyer 302; Walde-Hofm. ІІ 23-
24.- Див. ще манкірувати, манускрИпт. 

[манкблія] «меланхолію> Ж, Корз, 
[манкулювати] «тужити·» Корз; - запо
зичення з польської мови; п. r mankolija] 
«тс.» є результатом видазміни слова 
melancholia, що відповідає укр. мелан
холія.- SW 11 875.- Див. ще мелан
холія. 

манна1 «їжа, що, за біблійною леген
дою, падала з неба під час мандрів 



манна 

євреїв у пустелі», манка «манні крупи», 
магтuй «виготовлений з дрібнорозмеле
ної пшениці»; - р. бр. болг. маняа, 
др. маньпа «манна», мапаа «пшеничні 
крупи», п. слц. вл. manna «манна», ч. 

mana, слн. mima, м. лшна, схв. мапа, 
стсл. м <ІН("h )н<1 «те.»; -через старосло
в'янську мову заnозичено в давньо
руську з грецької; гр. !-1-civva. походить 
від арам. manna «небесна манна», спо
рідненого з гебр. man «небесний дар; 
їжа», ·пов'язаним з manah «наділяти, да
рувати»; реальною основою легенди мог

ло стати збирання і споживання далеко 
розсіюваних вітром по пустелі кусоч
ків засохлої леканори (манни).- СІС2 

514; Акуленко 143; БС3 26, 224; СИС 
293; К3СРЯ 255; Фасмер ІІ 570; Пре
обр. І 509; Горяев 201; Sl. wyr. obcych 
451; Holub-Lyer 301; Holub-Kop. 216; 
БЕР ІІІ 654; Юеіп 934. 

манна2 «застиглий сік деяких рос
лин; [молоко; зібраний бджолами пи
лок квітів ВеУг; солодкуваті краплини 
на листі рослин О; грибковий паразит 
жита ДзАтл ІІІ», [мапа] «застиглий сік 
деяких рослин» О, [мannucmuй] «бага
тий на сік» (про рослини); - р. манна 
«застиГлий сік деяких рослин», бр. ман
на «те.», [мапа] «нектар», п. manna «за
стиглий сік ясеня манного, Fraxinus 
ornus L.», ч. mana «сік деяких рослин», 
manna «те.», слц. manna «солодкий сік 

на листі деяких дерев, листковий мед», 
болг. манна «застиглий сію>, схв. ма
па «СОЛОДКИЙ сік рОСЛИН», СЛН. mana 
«те.»; ~результат семантичної видазмі
ни біблійної назви манна «небесна їжа»; 
такий розвиток семантики пов'язаний, 
очевидно, з уявленням про те, що солод

кі краплини на листі рослин, як, ні
бито, і роса, падають з неба.- Див. ще 
манна1 • 

[манна]3 (бот.) «лепешняк плавучий, 
Glyceria fluitans (L.) R. Br.» Ж, Mak, 
[манпuк Mak, мапня ПіІ «Те.», [манна 
овеча] «костриця овеча, Festuca ovina 
L. s. str.» Mak; - р. манник «лепеш
няк плавучий; [костриця овеча]», бр. 
маnпік «тс.», n. manna «лепешняк пла
вучий; північноафриканська рослина ле
кат-юра їстівна, Lecanora escu!enta», ч. 
maпna «пшінка, Ficaria L.», слц. manna 
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«вид леканорю>, болг. J.tanнa «Вид їстів
ного лишайника», схв. мала (назви 
кількох лікарських рослин); - загаль
ноприйнятої етимології не має; пов' я
зується (Преобр. І 509; SJP IV 445) з 
манна (небесна), оскільки насіння де
яких видів лепешняка, як і далеко роз
повсюджувані вітром кусочки засохлої 
Jtеканори, вживалося в їжу; вважаєть
ся також власне слов'янським, пов'яза
ним з псл. maniti «обманювати» (Труба
чев Slavia 29/1, 13-15; Фасмер-Труба
чев І І 570) або «приваблювати» (Мер
кулова 123-124). 

[манновецьІ (бот.) «ясен білоцвітий, 
Fraxinus ornus L.» Ж; -похідне утво
рення від манна (пор. п. jesion manno
wy, нвн. Mannaesche «те.»); назва зу
мовлена тим, що з пошкоджених пагонів 
цього виду ясена витікає особливий сік 
(манна).- St. wyr. obcych 451.- Див. 
ще манна2 • 

манометр «Прилад ДЛЯ ВИМірюВаННЯ 
тиску газів або рідин», манометрИч
ний; - р. бр. манометр, п. ч. mano
metr, слц. вл. maпometer, болг. мано
меm'Ьр, схв. манометар, слн. mano
meter; - інтернаціональний термін (н. 
Manometer, фр. manometre, англ. ma
nometer), утворений французьким ма
тематиком Вар іньйоном (1654-1722) від 
гр. !ta.v6~ «рідкий, нещільний», спорід
неного з лит. meiikas «нікчемний, мі
зерний», вірм. manr (род. в. manu) 
«МаЛИЙ, ТОНКИЙ», дінд. manak «мало, 
трохи», та !J-Є.-pov «міра».-СІС2 514; 
СИС 293; Kopalinski 605; Holub-Lyer 
302; Dauzat 456; Frisk ІІ 171-172, 
253.- Див. ще метр.- Пор. барометр. 

мансарда «ЖИТЛОВе приміщення на 
горищі»; - р. бр. болг. м. мансарда, 
п. ч. вл. mansarda, слц. manzarda, схв. 
мансіірда, слн. mansarda; - запозичен
ня з французької мови; фр. mansarde 
«ТС.» походить від прізвища французько
го архітектора Ф. Мансара (F. Mansard1 

1598-1666), який уперше ввів мансар
дові дахи.- СІС2 514; СИС 293; Фасмер 
ІІ 569; Голанова РР 1975/4, 157-158; 
Kopalinski 605; Holub-Lyer 302; Dau
zat 456. 

мансі «народність угро-фінської мов
ної групи; предtтавник цієї народності», 
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.мансієць, .мансійський; - р. .манси, 
бр . .мансі, ч. Mansove, слц. Mansi; -
через посередництво російської мови за
позичено з мансійської; мане. mansi 
«те.», первісно «люди», споріднене з уг. 
magyar «мадяр».- Фасмер І І 570; Ром
бандеева Яз. нар. СССР ІІІ 343; Баскакав 
та ін. Взаимод. и взаимообог. 57; Barczi 
195 - Див. ще мадЯр. 

[манта] «плащ», [манта] «бурка, 
nальто; шинель» МСБГ;- р. [.манта] 
«молдавський верхній одяг з довгим 
коміром» (з укр.?), п. manta «плащ», 
болг. [манта] «ватник»; - запозичення 
з молдавської і румунської мов; молд. 
мrінтз (рум. manta) «плащ, шинель» 
походить, очевидно, від фр. mante «дов
га жіноча накидка», яке зводиться до 
лат. manta «плащ».- Vincenz 9; БЕР 
ІІІ 655; DLRM 478.- Див. ще мантИ
лья, манто.- Пор. мантія, монтава. 

мантачка «брусок для гостріння ко
си», [манташка . .мант!)шка, .ментачка, 
менташка, .ментtjшка, ментйло] «тс.» 
Ник С.-г. лекс., мантачити «гострити 
(косу мантачкою)»; - р. [мантачка, 
.іІюнт6чка] «мантачка», [мантачить] 
«мантачити», [.мантйть] «те.», бр. мян
ташка «мантачка», [.мянтtjшка, .мянта, 
мента] «ТС.», ;UЯнтаШЬІЦЬ «МантаЧИТИ», 
Л1ЯІ-щіць «ТС.», п. [mienta] «пристосу
вання для гостріння косю; - запози
чення з литовської мови; лит. mefite 
«лопатка: кельма», meпte, [mепсіа] 
«те.», mente Іё «точило, брусок для го
стріння» пов'язані з mє:_sti «замішувати, 

· забовтува1и•>, спорідненим з псл. m~sti 
«мішати;· місити», m<;>titi «мутити», укр. 
су111' Яття, мутИти.- Лаучюте 37-38; 
Smulkowa LP 14, 56-57; Fraenke! 
437 --Див. ще муть, сум'Яття. 

ІмантилЯти] «махати, вимахувати», 
fмпнт~:л Яти І «бовтати, мотати( ся)»; -
бр манmьІЛЯЦь «Те.»; -афективне утво
рення, паралельне майталати «мотати, 
мотатися. гойдати».--'- Пор. майтала ти, 
минтиліти. 

мантИлья «покривало на голову та 
плечі (в Іспанії); коротка жіноча на
кидка без рукавів», мантИлька; - р. 
.мантИлья, бр . .мантьtлья, п. mantyla, 
ч. слu. mantila, болг. мантйля, схв. 
мантіиьа, слн. mantilja; - запозичено 

386 

мантИти 

з іспанської мови, можливо, через по
середниuтво німеuької або франuузької 
(н. Mantille, фр. mantille); ісп. mantilla 
«те.» походить від лат. mantellum «по
кривало, плащ», зменш. від manta 
«плащ», для якого припускається ке.rJьт

ське походження.- СІС2 514; СИС 293; 
Фасмер ІІ 570; Преобр. І 509; Горяев 
201-202; Kopalin-;ki 606; Briickner 322; 
Holub-Lyer 302; Holub-Kop. 216; 
БЕР ІІІ 656; Dauzat 459; Юеіn 935; 
Wald:>-Hofm. ІІ 32-33.- Пор. ман
тія, манто. 

мантИса (мат.) «дробова частина ло
гарифма»; - р. мантИсса, бр. ма.чтЬtса, 
п. maпtysa, ч. слu. вл. mantisa, болг. 
мантИса, схв. мантr)са, слн. mапtіsа;
запозичено з латинської мови, можливо, 
через франuузьку (фр. mantisse «те.»); 
лат. mantissa «додаток» є, очевидно, 
словом галльського походження (пор. 
дірл. meit «величина, розмір», кімр. 
maiпt «ТС.»).- СІС2 514; сис 293; Ko
palif:tski 606; Юеіn 935; Walde-Hofm. 
Il 33 

[мантИти] «видурювати, випрошува
ти», [мантИтися] «плестися (уві сні)» 
О, [мантачити] «обдурювати, ошуку
вати Ж; тратити, розтринькувати», [ман
тИлитиl «тс.» Ж, [ма.чтулити] «Виду• 
рювати подачку», Іманта] «дурисвіr, 
шахрай, шахрайство Ж; блукання в лісі 
0», [Nантар] «шахрай» МСБГ, [ма.чтачl 
«дурисвіт Ж; прохач (про uиган) Корз», 
!.иа.чтило МСБГ, мантій Ж, .мантяр} 
«Те.», [ма.чтійство] «ошуканство» МСБГ, 
(мантrjла] «поминальний обід; милости
ня на такому обіді» Бі, [мантули] «по· 
дачки; кукурудзяні пироги з сиром», 
fма.чтtjлки] «Ласощі; дрібний крам», 
r ма.чтянй'{] І(шахрай» Ж, [Nйнтtjс] «шма
rок хліба, одержаний жебраком Г, Ж; 
подачка жебракові; залишки їжі, що 
дають жебракові», [мИ.чтусаІ «тс.», [мап
тйвий] «брехливий. неправдивий» Ж;
р [мантйть 1 «здаватися; бути приваб
ливим», [мантtjлuть] «бути лизоблю
дом», І.лшнтtjльt] «Ласощі», бр. манта
чьщь «тратити, розтринькувати», [ма.ч
тульt] «похоронний обід; частування; 
легке життя», [маюпулиць] «прикидатися 
бідним», п. [mantuly] «ВИд печива», 
слu. [obmantat'] «обдурити», [umantat'] 



мантія 

«заворожити»; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з лат. mantica «дорож
ня торба» (пор. п. ст. mantyka «жеб
рацька торба»), mantellum «покривало, 
скатертина». 

мантія «ДОВГИЙ ШU:рОКИЙ ОДЯГ у ВИ· 
гляді плаща; (зоол.) складка шкіри на 
тілі деяких безхребетних; (геол.) обо
лонка земної кулі між корою та яд
ром»;- р. болг. мdнтия, бр. мантьtя, 
др. дtантия (одяг), п. mantja, слц. man
tia, м. мантиjа, схв. мантиjа; - запо
зичення з середньогрецької мови; сгр. 

~tcivпov «плащ», походить від пізньо
лат. mantum «Те.», що виникло з лат. 
mante]Jum «ПОКривало, ПЛаЩ».- ClC2 

514; СИС 293; Фасмер ІІ 567-570; 
Преобр. І 509; Горяев 201-202; SW 
ІІ 876; Bern. ІІ 17; Mikl. EW 183; 
Юеіn 935; Walde-Hofm. ІІ 32-33.
Див. ще мантИлья. 

[мантля] «сукняний плащ; шинель, 
пальто» МСБГ, [мантель] «шинель» О, 
[мdнтиль] «Те.» Ба, [мантлuна] «старий 
зношений сурдут» Ж; - р. [мантuль] 
«плащ», п. нл. mantel, ч. вл. mantl, 
слц. mantel' «ТС.», болг. мантел «ман
тія, пелерина», м. мантил «плащ», схв. 
мантuл, мантел «те.»; -запозичення з 
німецької мови; н. Mantel «шинель, 
плащ, пальто» походить від лат. man
tellum «nлащ, покривало».- Бандрів
ський Досл. і мат. IV 13; Горяев 201-
202; Bruckner 322; Holub-Lyer 302; 
Holub-Kop. 216; БЕР ІІІ 655; Юuge
Mitzka 460.- Див. ще мантИлья.- Пор. 
манта, мантія, манто. 

манто <<жіноче широке пальто»; -
р. бр. болг. ;11днт6, п. ч. manto, схв. 
мащrw; - запозичення з французької 
мови; фр. m;:шteau «плащ, пальто, ман
то, шинель» походить від лат. mantellum 
«покривало, плащ».- crc~ 514; сис 
293; Фасмер І І 570; Преобр. І 509; 
Holub-Lyer 302; БЕР ІІІ 656; Dauzat 
456.- Див. ще мантИлья.- Пор. ман
та, мантія, мантля. 

МануІJІ (чоловіче ім'я), Мануйло, 
[Ман6йло, Манько], ст. MaнSuлz, «лице 
б(о)жее» (1627); - р. Мануйл, бр. Ма
нуіл, Ман6йла, др. Мануuлz,, болг. Ма
нойл, Ман6йло, схв. Маноjло, стсл. М<1-
ноуиль;- через церковнослов'янську 
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мову запозичено в давньоруську з гре

цької; гр. Mavou-i)Л являє собою скороче
ний варіант гебр. 'lmmanu'el.- Вл. 
імена 66; Беринда 221; Фасмер ІІ 570; 
Петровский 149; Спр. личн. имен 433; 
Илчев 320; Constantinescu 100.- Див. 
ще Еммануіл. 

[манурія] «манаття, збіжжя»; -не
ясне; можливо, пов'язане з майно. 

манускрИпт «стародавній рукоnис»;
р. болг. м. манускрИпт, бр. ману
скрЬ!пт, п. manuskrypt, ч. слц. вл. нл. 
maпuskript, схв. манускрипт, слн. ma
nuskript; -запозичення з латинської 
мови; пізньолат. manuskriptum «руко
пис» є результатом злиття словосІJолу

чення manu skriptum «рукою писане», 
що складається з форми аблатива одни
ни іменника manus «рука», спорідне
ного з алб. msngs «рукав», кімр. maneg 
«рукавичка», дісл. дангл. mund «рука», 
двн. munt «те.», і пасивного дієприкмет
ника с. р. одн. від дієслова scrтbo «Пи
шу», спорідненого з гр. axaplcpciOftCGt 
«дряпаю», лтс. skribelet «дряпати, по
гано писати», scrapet «скребти», сірл. 
scrтpaim «дряпаю, скребу, насікаю», 
двн. scrїban «писатю>, днн. skrїban 
«тс.».- СІС2 514; СИС 293; Kopalinski 
606; Holub-Lyer 302; Walde-Hofm. 
ІІ 34-35, 499; Юuge-Mitzka 679.
Пор. мандат, маневр, манеж, манера. 
манікЮр, маніфест, мануфактура. 

мануфактура «форма кавіталіетич
ного промислового ви-робництва; (текс
тильна) фабрика; тканини», Іманіфак
тура] «тканина», мануфактурИст, ма
нуфактурник; - р. бр. м. схв. ману
фактура, п. ч. вл. manufaktura, слu. 
слн. manufaktйra, болг. манифак.ту
ра; -запозичення з ніІVіецької або фран
цузької мови; н. Manufaktйr, фр. m<1-
nufacture походять від елат. шaпufac
tura, утвореного з ОСІІОВ .лат. manus 
«рука» та factura «опрацювання, виготов
ляння». пов'язаного з дієсловом facio 
«роблю, створюю».- СІС2 514; Була
ховський Нариси 60; СИС 292; Фасмер 
ІІ 570; Kopalinski 606; Bruckner 321; 
Holub-Lyer 302; БЕР ІІІ 652; Dauzat 
456.- Див. ще манускрИпт, факт. · 

[манушка l (вид невелююго птаха) 
Ж; - очевщщо. «волове очко, Troglo-
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dytes troglodytes L.»; у такому разі 
иазва пов'язана з дієсловом манИти 
«заманювати, обдурювати» і зумовлена 
особливостями nоведінки чи характером 
співу птаха.- Пор. дурець2 • 

[манці] «гра в кості» Ж; -неясне. 
манЮній, манющjпій, манющjсіпь-

кий, манЮсінький - див. малИй. 
[манЯ] «отвір, з якого висипається 

борошно в млині» Ж. [манЄк] «рептух 
(для годівлі коней)» Корз; - неясне. 

[манЯк1 ] «примара, nривид; опудало; 
дуже виснажена людина Па; малюнок 
Л; дурень МСБГ», [манЯка] «опудало; 
nримара», [манія] «привид СУМ; злий 
дух Ж», [манячий] «той, що видніється 
в далині» Пі, манЯчИти «виднітися; 
стовбичити; майоріти», манячіти <(ГС.», 
.манячлй.вий. [при.мапЯчИтисяІ «привиді
тися»; - р. [маньЯк] «примара, привид», 
І.маньЯчить] «мигтіти; метушитися», п. 
[maniak] «опудало для принаджування 
Тетеруків»; - пов' я за не з манйти «вво
дити в оману»; деякі похідні (напр., 
.манЯчити «майоріти, мерехтітИ>>) зазна
ли семантичного зближення з мlіяти, 
.маЯчити.- Фасмер ІІ 571; SW ІІ 872.
Див. ще манИти.- Пор. маяти. 

[манЯк2 ] «віха»; - р. [маньЯк] «де
рево на лісовій вирубці, залишене як 
знак»; -результат контамінації слів 
маЯк «знаю> і манЯк «Оnудало».-Див. 
ще манЯк\ маяти. 

[манькаЧ «ліва рука», [майка] (у 
виразі [з майки кого заходити] «намага
тися перехитрувати, обходити кружним 
шляхом») Ж. [майкут] «лівша», [май.Jут 
Гриц, майкутник, маній Гриц, ма
нЮга Гриц, манЮр Гриц, мшtЯр Гриц, 
.манЯч Гриц, манька Гриц, манько, 
манькt)т, манькута Гриц, манькутник 

, Гриц, маньадар Гриц] «ТС.», ст. манька 
«ліва (рука)» (1627); - запозичення з 
tюльської мови; n. manka заст.) «ліва 
рука», zaiyc (zajsc) kogo z manl(i «обду
рити», maflkut «ЛіВШЮ>, [maflkat) «ТС.», 
як і ч. mandak «те.», походить від іт. 
tпanca «ліва рукю>, яке зводиться до лат. 
mancus «каліка; слабкий; неповний».
Вrіісknеr 322; Machek ESJC 350; Mikl. 
EW 182.- Див. ще манкірувати. 

[манька2 ] «худобина» Ж, fманЮ-.ма
нЮ] <<Вигук, яким кличуть теля» Ме, 
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[мань-мань] «вигук для підкликання 
корів і теляТ» Ме, Па; - р. [маня-маня] 
«вигук, яким nідкликають овець», 

[мань-мань] «Вигук, яким підкликають 
корів», [мапьки-маньки] «вигук, яким 
підкликають кіз»; - не зовсім ясне; оче
видно, виникло на основі зменшувально
пестливого звертання до корови, пов'я
заного з .мажі (.малИй), .маленька.
Див. ще мала.- Пор. мИня1 • 

[ манькет] «манжета» Ме, [.менкет] 
«те.»; -запозичення з польської мови; 
п. mankiet походить від іт. mannichetta 
«те.», що зводиться до лат. manica «дов
гий рукав», похідного від manus «ру
ка».- Sl. wyr. obcych 451; Briickner 
321; S W І І &75.- Див. ще манускрИпт.
Пор. манжета . 

маньчжури «народність у північно
східній частині Китаю», .маньчжур 
«представник цієї народності», Маньчжу
рія; - р. бр . .маньчжурьt, п. Mandiuria, 
ч. Mandzur, слц. Mandzu, вл. man
dzurski, болг. манджури (мн.), м. Man
IJypeц, схв. MaнiJijp, слн. Mandzu; -
виводиться з кит . .иань-цзу «те.».- БСЗ 
26, 242. 

маnа «географічна карта», ст. J.tana 
«ТС.» (XVII ст.); - П. Ч. слц. ВЛ. нл. 
тара, м . .мапа, схв. мапа, слн. mара;
запозичено з середньовічної латини, 
можливо, через посередництво nоль

ської і німецької мов; елат. mappa (mun
di) «карта (світу)» пов'язане з лат. 
mappa «серветка; сигнальний праnор», 
що походить від гебр. mappah «сервет
ка; тканина, прапор», стягненої форми 

гебр. menaphah «тканина, що розві
вається; прапор», упюреного від кореня 
n-w-p «рухати туди й сюди, коливатися, 
хитатися».- ОнЬІшкевич Исслед. п. яз. 
237; Hiittl-Worth 16; Sl wyr. obcych 
452; Briickner 322; Machek ESJC 351; 
Holub-Lyer 302; Holub-Kop. 216; 
Юнge-Mitzka 461; Юеіn 936; Walde
Hofm. ІІ 36. 

мара «привид, прИмара; !відьма, не
чиста сила ЛексПол]», .марево «міраж; 
примара; сухий туман», [маренник] 
«страховище» Ж, мари «мрії», [марина]! 
«мара Ж; мрія, фантазія Пі», [марникІ 
«біс», маревний, [маревнuчий] «МрЇЙЛИ· 
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вий; який марить» Ж, [марлйвий] «мрш
ливий; фантастичний; облудний» Ж, 
маревіти «МИГТіТИ мареВОМ», марити 
«мріяти», маритися «уявлятися», [об
мара] «ПрИВИД», [обмарИти] «ВВеСТИ Б 
оману, зачарувати» УРС, Ж, примара, 
примарливий, примарний; - р. !мара] 
«туман; привид», бр. мара «мрія», мара 
«привид», др. мара «сновидіння, забут
тя», 11. mara «сновидіння, привид», слц. 
marit' sa «ввижатися, маритися», вл. 
womara «півсон, запаморочення», болг. 
[мара] «страх уві сні, кошмар», [мара] 
«сонливість; примара», маранЯ «спека, за
духа; марево»;- псл. mara «привид»;
не зовсім ясне; припускається зв'язок 
з марний, морИти, мерти (Golq,b Essays 
Jakobson І 779-780), але здебільшого 
пов'язується з маяти, манИти, махати 
і под. (Преобр. І 509-510; Фасмер 
І І 571; Bruckner 322; Bern. І І 12) .
Кобилянський Мовозн. 1980/1, 43; Го
ряев 202; Holub-Kop. 217, 234; БЕР ІІІ 
659; Bezlaj ESSJ 1l 167; Mikl. EW 183.
Пор. манИти, марена3 , марний, махати, 
маяти. 

марабу «тропічний птах родини леле
кових, Leptoptilus crumeniferus»; - р. 
бр. болг. ·марабу, п. marabut, ч. слц. 
БЛ. marabu, СХБ. міірабу «ТС.»; - через 
посередництво французької або німець
кої мови (фр. marabout, н. Marabu) 
запозичено з португальської; порт. mara
buto «ТС.» ПОХОДИТЬ Від ар. murabit, 
marabit «пустельнию> (птах живе са" 
мітно).- СІС2 515; СИС 294; Sl. wyr. 
obcych 452; Holub-Lyer 302; БЕР ІІІ 
660; Юеіn 936. 

ІмарадИк] «залишок, залишок отари>> 
Ж, Доп. УжДУ IV;- запозичення з 
угорської мови; уг. maradek «залишок, 
рештки; надлишок» пов'язане з marad 
«залишатися», етимологічно не зовсім 

ясним.- ЛИзанець 609; Barczi 197; 
MNTESz ІІ 841-842. 

маразм «занепад, І'Ювне знесиленню>, 
маразматик, маразматИчний; - р. бр. 
маразм, n. вл. · marazm, ч. marasmus, 
слu. marazmнs, болг. мараз'Ьм, схв. ма
разам; - інтернаціональний термін 
(пор. фр. marasme, н. Marasmus, англ. 
marasmus «те.»), що виник на основі 
гр. ~otapaa~ot6\; «згасання, виснаження, 
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марніння», пов'язаного з дієсловом ~-ta
paivю «гашу, знищую; гасну, завмираю, 
марнію», яке зіставляється з ірл. meirb 
(< *merui-) «м'який, кволий», дінд. 
mrl)ati «дрібнить, товче, мне, розтирає», 
mйrl)al) «розбитий (від утоми)».- СІС:~ 
515; СИС 294; Kopaliilski 607; Holub
Lyer 303; БЕР ІІІ 661; Dauzat 457; 
КІеіn 937; Frisk ІІ 174; Boisacq 610.
Пор. мерва. 

[маракувати] «думати, міркувати» 
Пі; - р. мараковdть «те.; розуміти, зна
ти», п. [marykowac (sobie), marukowac 
(sobie)J «думати, міркувати»; - очевид· 
но, запозичення з білоруської мови; 
бр. маракаваць «скаржитися, серди
тися; розбиратися, обмірковуватИ>> від
повідає укр. [морокувdти] «сердитися, 
бурчати», [морокуватися] «морочити
ся».- Див. ще морока. 

марал (зоол.) «великий олень з гіл· 
лястими рогами, Cervus elaphus L.», 
маралівнИк, маралівнИцтво, мараля
чий; - р. бр. болг. марал, п. ч. слц. 
maral; -запозичення з тюркських мов; 
каз. уйг. тат. марал «тс.», аз. марал 
«лань, олень», чаг. узб. туркм. марал 

«самиця оленя» зводяться до монг. ма

рал (калм. mar!) «тс.».-СІС2 515; СИС 
294; Фасмер ІІ 571; Шипова 230; Sl. 
wyr. obcych 453; Rasanen Versuch 327; 
Ramstedt 252. 

марамуха - див. мухомор. 
[марана] (бот.) «борщівник європей

ський, Heracleum spondylium L.» Mak;
n. [marana] «меліса, Melissa L.»;- оче
видно, пов'язане з [марь1 «лобода» як 
назва рослини, що, подібно до лободи, 
використовується в їжу.- Див. ще 
марь1 • 

[маранча] «вещша кількість»; - не
ясне. 

[марарь] (бот.) «кріп запашний, 
Aпethum graveolens L.>) Mak; - запо
зичення з молдавської мови; молд. мз· 
рар, [морар], ЯК Ї· рум. marar «ТС.», 
етимологічно неясне, можJшво, пов'я
зане з алб. maraj (mёrajё) «фенхель, 
Foeniculum Mill.» або з гр. ~-tcipaб(p)ov 
«кріп».- Mak ХІ; ЗІ; СДЕЛМ 272; 
DLRM 485. 

мараст -див. мерест2• 
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[марасудаJ «нечепура» Ж;- очевид
но, пов'язане з [.марати] «бруднити»; 
конкретний характер зв'язку неясний.
Див. ще марати. 

Марат (чоловіче ім'я);- р. бр. Ма
рат, схв. Марат; - утворене від фр. 
Marat, прізвища діяча французької ре
волюції кінця XVIII ст.- Вл. імена 
66; Спр. личн. имен 433. 

!марати] «бруднити» Ж, (.маравий] 
«масний, лип.кий» Ж. І.маркuй] «мазкий» 
(Ме), Імаруватий] «брудний, нечистий» 
ж. по марка; - р. марсіть «бруднити; 
[білити]», n. (з укр.) вл. marac «бруд
нити»; - псл. marati «мазати, брудни
q·и»; можливо, пов'язане з moriti «фар
бувати»; -очевидно, споріднене з лит. 
morai «nліснява», гр. ~tорбааш «роблю 
чорним, покриваю кіптявою»; іє. *mer-/ 
mor- «Чорнити, темна фарба»; недостат

ньо обгрунтовані зіставлення з н. Marke 
«знак, тавро» (Преобр. І 510), англ. 
mar «псувати» (Matzenauer LF 10, 61), 
дінд. upamarayati «занурюється, ро
бить СОКОВИТИМ» (Zubaty AfS\Ph 13, 
432; Uhlenbeck 222).- Sf>acмep ІІ 572; 
Bruckner 344; Schuster-Sewc 886-887; 
Fraenkel 464; Pokorny 734.- Пор. ма
расуда, морИти, моруха, муругий. 

[маратка] (зоол.) «Кальмар, Loligo» 
Ж;- неясне. 

марафет (розм.! павести м. «приче
пуритись; підфарбуватись»); - р. [ма
рафет] (наводить м. «обдурювати», 
разводить м-тьt «говорити нісенітни
ці»), болг. [марйфет] «уміння, майстер
ність», м. марифет «те.», схв. марііфет 
<<те.; хитрість, підступність; обман; 
жарт»; - запозичення з турецької або 

кримсько-татарської мови; тур. marifet 
((спритність, мистецтво; фокус; витівка, 
штука; секрет; курйоз; дивина», крим.
тат. maraHit . «ТС.» ПОХОДЯТЬ Від ар. 
ma'rifat «знання, талант», пов'язаного 
в коренем 'arafa «знати, уміти».- Ши
пова 230; БЕР ІІІ 668; Skok ІІ 377; 
Юіsаnеп Versuch 328. 

марафон (спорт.) «біг на далекі від
стані», марафонець; - р. бр. марафон, 
п. maraton, ч. marathon, maratбn, слц. 
maratбn, вл. marathon, болг. маратон, 
схв. маратбнски, слн. maraton; - між
народний спортивний термін (англ. 
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Marathon, нім. Marathonlauf «те.»); по
ходить від назви грецького селища 
Марафон (Mcxpcx'I'Jffiv) на узбережжі 
Аттики, звідки до Афін прибіг гонець 
із повідомленням про перемогу греків 
над персами (490 р. дон. е.); передавши 
звістку, він ·від напруження помер.
СІС2 515; СИС 294; Kopalinski 607; 
Holub-Lver 303; БЕР ІІІ 663; Кlein 
937. . 

[марвавкати] «нявчати; мимрити»; -
звуконаслідувальне утворення, що в'я
вилося за зразком таких дієслів, як 
[вавкати l, нЯвкати і под. 

[марга] «худоба» Г, Ж, [маржйпа] 
«те.» СУМ, ВеУг, [маржечий] <тризна
чений для худоби» ВеУг, [маржпий] 
«те.» тж, ст. марха «худоба» (XV ст.), 
.м.арга «те.; майно» (XVI ет.);- п. lmar
zena] «рогата худоба», lmarzena, marzy
na] «те.>> (з укр.), схв. мд.рха «худоба»; -
запозичення з угорської мови; уг. mar
ha «те.» загальноприйнятої етимології 
не має; пов'язується з двн. markat 
«Торгівля, базар, базарний крам», mar
chat, marchot «Те.» (нвн. Markt «ярмарок, 
базар»), яке зводиться до лат. mercatus 
«торг, базар, ярмарок», похідного від 
mercor «купую, торгую>>; вважається та
кож запозиченням із слов'янських мов 
(схв. мрха «падло», ч. слц. шrcha «TG.; 
ШКаПа», П. f marcha] «ТС.») або З німець
КОЇ (двн. mar(a)h «кінь», mar(i)ha «КО
била», від яких виводяться й відповідні 
сJюва сJюв'янських мов).- Москален
ко УІЛ 35; Лизанець 609; Бевзенко НЗ 
УжДУ 26/2, 177; S\V ІІ 892; Skok li 
377; MNTESz ІІ 845; Barczi 198; Kniezsa 
884-886; Crfшjala 343-344.- Пор. 
меркантИльний, мерха~ 

марганець «хімічний елеиент (ме
тал)», марганцівка, маргшщевистий; -
бр. боJІГ. марганец; -запозичення з 
російської мови; р. АІарганец виникло 
шляхом метатези з нім. Manganerz «мар
ганцева руда», що складається з слів 
Mangan, від якого походить укр. манган, 
та Егz «руда» (двн. er, днн. arut «те.»), 
що разом з лат. raudus «шматок міді 
як монета», псл. ruda, укр. руда вва
жається давнім запозиченням з шумер
ської мови.- СІС2 515; Булаховський 
Вибр. пр. ІІ 275; СИС 294; Фасмер ІІ 
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572; Преобр. І 510; БЕР ІІІ 664; Matze
nauer 250; Кluge-Mitzka 174.- Див. 
ще манган, руда. 

маргарИн (харчовий жир);- р. 
болr. м. маргарИн, бр. маргарьт, п. mar
garyna, ч. слц. шargarin, ВJІ. margarina, 
ех в. л!!дргд.рїlн, слн. · margarina; - запо
зичення з фраю~узької мови; фр. marga
rine «те.; хімічна речовина, що містить
ся в жирах>> утворене в 1836 р. фран
цузьким хіміком М.-Е. Шеврелем від 
margariqнe «маргаринова (кислота)», що 
походить від гр. ~ttipya.pov «перлина, 
перламутр>> (за кольором кислоти), спо
рідненого з сперс:. marvarїt «перлина», 
НПер<!. marvarїO «ТС.», діНд. ma fijaram 
«пуп'янок; перлина», maftjarї «тс.».
СІС2 515; СИС 294; Фасмер ІІ 572; 
Machek ESJC: 352; Holub-Lyer 303; 
НоlнЬ-Кор. 216; БЕР ІІІ 664; Юuge
Mitzka 461; Кlein 938; Dauzat 458; Ga
millscheg 600; Frisk ІІ 174-175. 

МаргарИта (жіноче ім'я), ст. Маре
гор"Бта, Марекор1Jта ( 1418), Мар.rаріта 
«перла ... бісеро» (1627); - р. бош. 
МаргарИта, бр. МаргарЬlта, Маргар9-
та, п. Malgorzata, ч. Marketa, ч. ст. 
слц. нл. Margareta, вл. Marhata, схв. 
Маргареmа, Маргита, слц. слн. Mar
gareta, стсл. АІІцrІІрtтІІ;- запозичен
ня з грецької мови; гр. Ма.руа.рtтШ 
походить від ~a.pya.ptT'I']G «перлина», по
в'язаного з ~tipya.pov «Тс.».- Вл. імена 
139; Петровский 150; Фасмер ІІ 572; 
Спр. личн. имен 508; Knappova 250; 
Skok ІІ 377; Frisk ІІ 174-175; Walde
Hofm. ІІ 39.- Див. ще маргарИн. 

маргарИтка (бот.) «стокротка, Bel
lis L.»;- р. маргарИтка, бр. марга
рЬt.тка, п. margerytka, заст. margarytka, 
margierytka, ч. margerita «те.», [marga
retal «королиця, Leucanthemum D. С. 
(Chrysanthemum leucanthemum)», слц. 
шargaret(k)a «ромашка, Matricaria L.», 
болr . . иаргарuта, м. маргарит(ка) «кон
валія, (Convallaria L. )», схв. марга
ретка (маргарета) «стокротка», слн. 
marjet(ic)a «Те.»; - запозичення з фран
цузької мови; фр. marguerite «стокротка, 
ромашка» через лат. margarita «пер.'Іи

На>> зводиться до гр. ~a.pya.plтn ~ «те.; 
вид рослини», пов'язаного з ~tipya.pov 
«перлина».- Фасмер І І 572; К3СРЯ 

маргудза 

255; Преобр. І 510; Горяев 202; Kopa
linski 608; Machek J m. rostl. 247; БЕР 
ІІІ 664; Dauzat 459.- Див. ще мар
гарИн. 

[маргати1 ] «бгати, гнути» О; -не
ясне; можливо, пов' язане з п. ст. margac 
«крутити, махати (хвостом)», mardac, 
спорідненим з ч. ст. mrdati, слц. mrdat' 
«те.».- Briickner 323; Machek ESJC: 379. 

[маргати2 J «зуживати, марнувати» 
О; - очевидно, запозичення з старо
nольської мови; n. шarhac, як і ч. 
mrhati, слц. mrhat' «ТС.», виводиться 
від marcha (ч. слц. mrcha); припускаєть
ся також запозичення в польську мову 

з чеської.- Briickner 323; Holub-Kop. 
232; Machek ESJC: 379.- Пор. марга. 

маргіналія (частіше мн. маргіналіїJ 
«примітка (на берегах книжки, рукопи
су)>), маргінальний,· - п. шarginalia, ч. 
marginalie, сЛtс marginalia, вл. margina
la, болг. маргuнали(и), м. маргuналuu, 
схв. маргіtналиіе, слн. marginalija; -
через посередництво польської мови за
позичено з новолатинської; нлат. mar
giпalia (с. р. мн.) «помітки на берегах~ 
походить від елат. marginalis «той, що 
міститься скраю», утвореного від лат. 
margo (род. в. marginis) «край, межа».
СІС2 515; СИС 294; Kopa!inski 608; 
Holub-Lyer 303; Holub-Kop. 216-
217; РЧДБЕ 509; Юеіn 939.- Див. ще 
маргінес. 

маргінес <<nоле книжки, зошита»;
запозичення з польської мови; п. margi
nes, як і слц. margo, схв. маргuна 
«ТС.», походить від лат. margines, наз. в. 
мн. від margo «край, межа», спорідне
ного з двн. marc(ll)a «кордон, рубіж», 
гот. шarka «тс.», дангл. mearc «тс., 
межовий знак».- Kopalinski 608; Ho
lub-Lyer 216-217; Юеіп 939.- Див. 
ще марка1.- Пор. маргіналія. 

[марrбла] «нечепура, стара жінка» 
МСБГ;- очевидно, пов' язане з (мур.rа]: 
«замазура; мерзотник»; характер зв' яз
ку неясний.- Див.· ще мурrа 2 • 

[маргудза] (клнчІш корови); - оче
видно, видозмінене запозичення з мол

давської мови; молд. мургуцз «кара 
кобила чи корова», як і рум. murgl:ф'i 
«тс.», є зменшувальним утворенням від 
.м[Jргз (mйrga) «те.».- Див. ще мурrнй. 
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lмардаJ «кішка» О; - неясне; мож
ливо, видозмінене запозичення а ні
меuької мови (пор. нвн. Marder «куниuя», 
[Marde] «те.»). 

Мардар, Мардdрій, ст. Мардарій 
«камен сіателею> (1627); - р. Мардd
рuй, бр. Мардdрьtй, схв. Мд:рдіірujе; -
запозичення з rреuької мови; гр. Map
Mptoc; походить від назви племені МІір
&н. «мардИ>>, що мешкало на лівденному 
узбережжі Каспійського моря (у Вірме
нії та в Персії).- Томсон Историч. 
rрамматика совр. армянского язь1ка 

г. Тифлиса, СПб., 1890, с. XXIll, 97; 
Петровский 150; Спр. личн. имен 433. 

[мардіЯн] (бот.) «бузок, Syringa L.» 
МСБГ, (мардіЯновий} «бузковий>> (про 
колір) тж;- неясне. 

марево - див. мара. 
[маремухиJ «теревені» МСБГ; - оче

видно, результат семантичної видазміни 
слова [маремухu] «пuгані грибю>.- Див. 
ще мухомор. 

марена1 (бот.) «Rubia L., трав'яниста 
рослина, з кореневища якої добували 
червону фарбу», (маріна, морена} «те.>> 
Mak, [маренuк] «скабіоза, Scabiosa L.>> 
Mak, маренка «Asperula L.», [марянка, 
морянка Mak] «TG.», [мареннuк] «підма
ренник, Galium L.» Mak, маренові, [ма
рєникJ «Gкабіоза голубина, Scabiosa co
lumbaria L.» Mak, підмаренник «Ga
lium L.>>; - р. .марена, бр. марана, 
п. marzana «марена», marzanna «те.>>, 

marzanka «маренка», ч. mafina «марена», 
ст. mafena, шarana, mofanka «те.», lma
i'ena] «підмаренник», mafinka «марен
ка», слu. niarena «марена», mariпka «ма
ренка», схв. [.маринка) «те.»; - очевид
но, псл. marena, пов'язане з marati 
«бруднити» з ог.'Jяду на властивість ко
реневища рослин родини маренових 

забарвлювати в різні кольори; недостат
ньо обгрунтована думка (Briickner 323) 
про запозичення в східнослов'янські 
мови з польської.- Нейштадт 515, 525; 
Фасмер ІІ 573; Преобр. ІІ 510; Machek 
J m. rostl. 220; Bern. Il 18; Mikl. EW 
183; Zubaty St. а сІ. І 81.- Див. ще 
ма рати.- Пор. морИти. 

марена2 (іхт.) «вусач, Barbus Cuv.», 
І.маренчукl «молода марена Ж; марена 
дніпровська, Barbus barbus borystheni-

392 

марена 

cus Dybowski Л-Г; марена балканська, 
Barbus meridionalis petenyi Heckel», [.ма
ренька] «гольян, Phoxinus Agassiz», [.ма
рйпаJ «марена дніпровська; сиг звичай
ний, Coregonus lavaretus», [.мерена} «ма
рена дніпровська», (меренкаJ «гольян», 
[.меренька} <<гольян озерний, Phoxinus 
percnurus PaJI.»; - р. l.мdpeнd] «сиr 
звичайний; сиг чудський, Coregonus la
varetus maraenoides Poljakow; марена 
звичайна, Barbus barbus L.; марена 
дніпровська; гольян», [марИна] «марена 
дніпровська», [марйнка] «rольян», [.ма
рйшка, .марьІгаJ «те.», бр . .марана «ма
рена звичайна», [.марана} «те.», п. ma
rena «сиг; [марена звичайна}», r maryna] 
«марена звичайна», [marynka 1 «ряпушка, 
Coregonus albula L.», ч. marena severni 
sih «сиг чудський», ели. І marienaJ «ма
рена звичайна»; - запозичення в ні
меuької мови; нвн. Marane «ряпушка; 
сиг звичайний», у євою чергу, походить 
від зах.-сл. *mrena (п. lmrzana] «маре
на», [brzana, brzanka l «TG.», [brzona] 
«те.; сиг звичайний, ч. /mrenka] «ма
рена звичайна; гольян, Nemachilus bar
batulus L.», [mfinekJ «ТС.», ст. mfen «ма
рена звичайна», mfenek «тс.», елu. mrena 
«марена; [гoJJeuь]», [mriena l «марена»), 
яке відповідає р. [мерён} «марена; в'язь, 
Leuciscus idus L.», [.мирон} «марена», 
укр. (мерена] «марена дніпровська», [мі
рон] «марена звичайна» Л-Г, Імерен(ь)
ка] «гольян», [мерест, .мересниця ВеНЗн, 
мереснИк ВеНЗнJ (<TG.», а також болг. 
.мрЯна (.мрена) «марена», І.мриена], м. 
.МреНа, СХВ. Мрен(а), СЛН. mrena «ТС.» 
і разом з ними зводиться до псл. *merna 
«марена, ряпушка; сиг», запозиченого 

з фінських мов, у яких відповідне слово 
мало значення «ікра; риб'ячий ма
льок» (пор. мане. мt/рнз «ікра», хант. 
мііран «те.», а також укр. [меренькаl 
«жаб'яча ікра», [.мерест} «ТС.», в яких 
зберігається значення, ближче до ви
хідного); зміна значеиня фінського сло
ва пр•и запозиченні по~снюється тим, що 
прас"1ов'яни на території своєї ранньої 
прабатьківщини ознайомиJІися сnочатку 
з ікрою вуса ча, сига і ряпушки в басей
нах верхнього Дніпра (вище Прип'яті) 
і Зах. Двіни, засвоївши для неї від 
фінського насеJІення загальну назву ік-
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ри, і лише після цього, розселяючись 
на південь і захід, перенесли її на від
повідні види риби, що водяться в Дніпрі 
і в басейні Балтійського моря; виве
v.ення назви марена від лат. muraena 
«морський вугор» (S W l 217; ІІ 880) не
правильне, хоча змішування €лов'ян
ської назви з латинською в басейні 
Дунаю могло мати місце; пов'язання 
в псл. шоrе (Кiuge-Mitzka 475) nомил
кове.-. Коломиеu Происх. назв. рьrб 
118-127; Льпкин-Гуляев 174.- Пор. 
меренька1 • 

[марена31 «дерево або опудало на 
купальському святі» Г, Ж;- п. [ma
rzana) «солом'яна фігура в обрядах на 
народних евятах», [ marzanna, marzena, 
marzal, ч. morana, слц. Maпnariena 
«те.>>, болг. мара (у виразі м. мишанка 
«весняний обряд поховання ляльки»);
псл. mara, marena «лялька, онудало 

у весняних обрядах», очевидно, пов' яза
не з коренем * merti «мерти», marьn'Ь 
«марний: виснажений» (мабуть, спочат
ку йшлося про весняний обряд похован
ня смерті).- SW ІІ 891; Machek ECJC 
373; БЕР ІІІ 659.- Див. ще мерти.
Пор. мара, марний. 

мареснИ ця -див. мереснйця. 
марець (заст.) «березень», [марец О, 

МСБГ, лtарц 01 «те.», !марц6вка] (іхт.) 
«щука, яка нереститься в березні» Дейн, 
[марцівкйl «березневі курчата», [марцо
вйцяl «мінлива березнева погода>> Ж, 
[марцувкаl «березневе курча» Л, марце
вий, [марць6вий]; - р. [марец], бр. !ма
рац], п. marzec, ч. Imarec}, слц. marec, 
слн. marec «те.»; - через посередництво 
західнослов'янських мов запозичено з 
латинської; лат. martius «місяuь Марса» 
утворено від Mars «Марс» (бог весни, 
потім війни).- Holynska-Baranowa 39-
40; Kopalinski 610; SW ІІ 89; Briickner 
324; Machek ESJC 352.- Див. ще 
марс.- Пор. март. 

маржечий, марЖИна, маржйнка, 
маржнйй - див. марrа. 

[маржині] (бот.) «фіалка триколірна 
(братки), Viola tricolor L.» Mak, [мар
жече зілвІ «те.» Mak; -очевидно, пов'я
зане з якоюсь польською назвою цієї 

рослини, похідною від власного імені 
[Мarza] «Марія» (пор. n. Imarzymi~ta] 

марикута 

«ельшольція, EJschoJtzia Willd.» ( < Mar
zy mi~ta, Marji mi~ta, букв. «м'ята Ма
рії»).- Див. ще Марія.- Пор. марі
м'ята. 

мари «ноші для перенесення мерців», 
[мара! «Те.» Бі, (.маре] «підвищення~ 
на яке клали мерцю> Корз, ст. марьt. 
«мари» (XVII ст.); - р. бр. [марьtІ~ 
n. вл. mary, ч. слц. mary; -очевидно, 
через посередництво польської і че
ської мов запозичено з німецької; нвн. 
Bahre «мари; труна», двн. bara «те.» 
зводяться до пгерм. *Ьёr- «нести», спо
рідненого з лат. fero «несу», гр. <psp(l) 
«Те.»; звук м на місuі б з'явився в че
ській мові (пор. ч. ст. pary «марю>, 
нл. bory «те.») під впливом umerati, 
mor; припускається також безпосеред
ній зв' язок з псл. mor- «м~рти» (Труба
чев ZfSI 3, 675; Schuster-Sewc 890).
Шелудько 39; Richhardt 77; Фасмер l І 
577; Briickner 327; Machek ESJC 352; 
Holub-Lyer 304; Holub-Kop. 217; 
Юuge-Mitzka 44.- Див. ще брати.
Пор. нари. 

[мариканка] (бот.) «сорт ранньої кар
топлі з червонуватою шкіркою МСБГ~ 
картопля (бульба американська), So
lanum tuberosum L. ВеНЗн, ВеУГ. 
Mak», [мараканка] (сорт картоплі) (Ме), 
[мерчйнка О, .мориrанка Makl «те.»; -
n. marykany «те.»; -результат видо
зміни назви американка, похідної від 
Америка. 

fмарикувати] «нарікати, ремствува
'fИ», [.марu..Іувате Корз, мариквати О, 
марікувати 0] «те.», (.марикуватu cu] 
«виявляти деяке незадоволення» Ба; -
бр . .маракаваць «ображатися, сердити
ся»; - запозичення з польської мови~ 
п. [marykowac], marukowac «те.», ст. 
amarykowac «гірко нарікати, скаржи
тися» походять від елат. amaricare «те.», 
утвореного від лат. а marus «гір кий». 
спорідненого з дангл. ampre «щавель~ 
квасениця>>, двн. ampfaro «ТС.», дінд. 
amla~, ambla~ «кислий», amra~ «манго
ве дерево», вірм. amok' «солодкий».
ОньІшкевич Исслед. п. яз. 244; SW І 29, 
ІІ 890; Walde-Hofm. ІІ 35. 

[марикута] «знаряддя для пересу
вання або підважування колоди (заліз
ний дзьоб на дерев'яній ручці); широка 
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марйлька 

сокира, тесло» О, lмарещ)та, морокута, 
.ІUаркута] «те.» О, Імарuщjт] «вид під
ків, за допомогою яких ходять по ко

. л одах» О; - нея~.:не. 

[марйлька] (бот.) «амариліс, Ama
ryllis G.» Ж, Mak;- результат видо
зміни наукової назви амарИліс (лат. 
amaryllis), шо походить від гр. АІLсхрuЛ
і\1 ~. імені пастушки, героїні ідилій Тео
кріта, Вергілія й Овідія; ім'я не має 
певної етимології; можливо, пов'язане 
з гр. &/Lapr'н:Jaш «блищу, сяю>>.- Sl. wyr. 

.obcych 25; Кlein 59; ODEE ЗО. 
маримбнськиИ - див. малимбн. 

[маримуха] «повстяна шапка біла 
з червоними зубчастими смугами» 

ВеБ;- пов' язане з lмарuмух] «мухо
мор» за подібністю шапки до гpибa.
Budziszewska 203.- Див. ще мухомор. 

марйна1 «картина, шо зображує мор
ський краєвид», мариніст, мариністИч
ний; - р. болг. ех в. м. марИна, бр. 
.ІUарьта, n. marina, ч. слц. слн. mагі
па; -запозичення з французької мови; 
фр. maгine «Те.; морський флоТ» через 
іт. mагіпа «узбережжя, морський крає
вид; морський флот» зводиться до лат. 
marї пus «морський», похідного від mare 
''море», спорідненого з двн. mari, дангл. 
mere, лит. marios, псл. more «те.»; 
слово мариніст утворене, очевидно, в 
російській мові (Серrеев ЗИРЯ lV 129-
135).- СІС2 516; СИС 294; Фасмер li 
573: KopaШiski 609; HoluЬ-Lyer 303; 
БЕР ІІІ 667; Dauzat 459; Walde-Hofm. 
І І 38. -Див. ше мбре1 • 

Імарйна2 ] (бот.) <<маруна щиткова, 
Pyгethrum corymbosum (L.) Willd.; ма
.руна дівоча, Р. parthenium Smith. Mak; 
роман римський, Anthemis nobilis L.; 

1 

горобейник польовий, Lithospermum ar
vense L. Mak; вид ромашки, Matricaria 
ехітіа Hort.; вид вишні, 'Prunus cerasus 
variet. Mak», [люринна] «роман рим
ський» Mak, [лшрuнькаl «пижмо зви
чайне, Tanacetum vulgare L.» Mak, [ма
рuнівка] «шоломюнія звичайна, Scu
tellaria galericulata L.» Mak, [.марисяl 
-<<вид хризантеми, Chrysanthemum coro
narium L.» Mak; -результати видо
зміни назв маруна в різних значеннях 
під впливом пoJ;ti6нoro за звучанням жі-
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маринка 

но,юrо імені МарИна і його варіантів.
Див. ше маруна. 

МарИна, Марuня, Марuся, [Марйсь, 
Марйця], ст. Марина (1401), Маріна 
«морскаю> (1627); - р. rолг. Марйна, 
бр. Марьта, n. Maryna, ч. Marina, 
слu. Marina, м. МаринfІ.а, схв. МарИна, 
Мдрuна, стсл. іl1цинLІ; - чРрез цер
ковнослов'янську мову запозичено в 
давньоруську з грецької; гр. Map{va 
походить від лат. marїnus «морськиЧ».

Вл. імена 139; Беринда 222; Пе' ровский 
151; Knappova 251; Илчев 322.- Див. 
ше марИна1 • 

маринад «рідина, приготована з оц
том і пряношами; мариновані продукти», 
[марuната] «мариноване м'ясо» Ж. ма
рин6каний, маринувати: - р. Jиари
над, бр. м.арьтад, п. marynata, ч. слц. 
marinada, вл. marinada, болг. Jvtapaнaтa, 
маринада, схв. марuнада, слн. mariш"i
da; - заnозичення 3 французької мови; 
фр marinade «те.» утворене від шariner 
«маринуватИ», шо походить від і1 mari
nare «маринуваги, солитн в розсолі (спо
чатку рибу)», nов' яз ан ого ::> шагіnо «мор
ський», яке зводиться до лат. marїnus 
«тс.».- СІС2 516; СИС 294; Фасмер І l 
573; Горяев 202; KopaJinski 611, Holub
Lyer .303; БЕР ІІІ 667-668; Dauzat 
459; Garnillscl1eg 592; Кlttge-Mitzka 
462.- Див. ще марИна1 • 

[маришірка] «літній чоловічий пі
джаю> Корз, [лшринатка] «верхнш 
чоловічий і жіночий одяг, схожий на 
свитку» Л; - р. [лтринdдкаJ «довгий 
жіночий жакет», [лшринад, Jиарuнак, 
маринЯк] не.», [маренатка] «короткий 
жіночий жакеп, бр. [жарнатка] «курт
ка»; - запозичення 3 польської мови; 
п. maryпarka «чоловіча куртка», [mary
natka] «матроський одяг» пов'язані з іт. 
maгinara «бушлат із відлогою,. матро
ська куртка», похілним від rпarina «мор
ський флот».- SW ІІ 890-891.- Див. 
ще марИна1 • 

[маринка1 ] «заболочена низина» Ч, 
[мерuнкаJ «те.» Ч;- очевидно, пов'я
зане з р. Імарь] «болотиста місцевість 
у тайзі)), шо зіставЛяється з [марь] 
«ТуІІШН, сире ПОВітря», укр. МОре• 
во.- Фасмер ІІ 577.- Див. ще мара. 



марИнка 

[марйнка2 ] «вовняна картата хустка» 
МСБГ, [марійка] «невелика картата ху
сткю> МСБГ; - не зовсім ясне; можли
во, пов'язане з марена (рослина, з якої 
видобували фарбу для тканин), що за 
звуковою подібніс·rю .;~азнало впливу 
жіночих власних імен~ пор. р. [марен
нtікl «~арафан, пофарбований мареною». 

[марйнка 3 } (бот.) «сироїжка червона, 
Russu1a rosacea Fr.» МСБГ;- неясне; 
можливо, . нов' язанt: з lмapuщjxa] «му
хомор ~ірий їстівний». 

fмаринухаl (бот.) «мухомор сірий їс
ІІ'івний, Aшanita spissa Fг.» МСБГ, [ма
рИнка} «сироїжка червона, Russula го
sасеа Fr.» МСБГ; - результат видазмі
ни деетимологізованої назви [морuмуха] 
«Мухомор», зближеної з основою влас
ного імені Марйна або дієслова мари
нувати.- Див. ще мухомор. 

марити- див. мара. 
маритури- див. муратури. 
марихуана «наркотик з мексікан-

ських і бразільських конопель»;~ р. болг. 
мapuxycma, бр. мapьtxyrma, ч. слн. вл. 
шarihuana, схв. марихуана, слн. шari
huaпa; - через посередницпю захід
ноєвропейських мов (анr JІ. шaгihuana, 
нім. Marihuana) за11озичено з іспанської; 
ісп. шaгijuana «ТС.» походить з індіан
ських мов пентральної Америки.- СІС2 

516; KopaJinski 609; РЧДБЕ 428. 
Імарич} (бот.) «кушир ванурений, Ce

ratophyllum deшeгsum L.» Mak; - не
ясне. 

!маришка] (бот.) «материнка звичай
на, Огіgаrшш vu!gaгe L.», !маруна} «ма
йоран, Majoгana Moench. (Oгiganuш шa
jorana L.)» Mak;- rp. [мар'янка] «мз
йоран», ч. шaгjanka, шаjогал(kа) «тс.»;
результати видазміни назви майоран, 
яка нерідко застосовується й до мате
ринки.- Нейштадт 475-176.- Див. щr:; 
майоран. · 

[мариЮнка] (бот.) «хвощ польовий, 
Equisetuш aгvense L.» Ж; - не зовсім 
ясне; можливо, . пов' язане з майоран 
(за деякою зовнішньою схожістю сте
бел); Пор. П. [ шаігun) «МаЙоран», [шa
ryjan, шaгyjanek], ч. ~лц. шarijanek, 
marijanka «те.». 

[мариЯнки] (бот.) «сорт слив, Prunus 
domestica vaгiet. L.» ВеНЗн, Mak; -

марім'ята 

неясне; можливо, результат видазміни 

форми [марунки} «сорт слив» (пор.). 
марі «народність угро-фінської мов

ної групи», марієць; - р. мари, марuец, 
бр. марuяц, п. шaгyjski «марійський», 
ч. слц. Marijec, болг. марtіtц, схв. мapu
jcкu, слн. шaгijski; - через посеред
ництво російської мови Заіюзичено з ма
рійської; мар. мари «чоловік; марієць» 
неясного походження; зіставлялося з 
меря, назвою народності, яку вважали 
предками сучасних марійців; далі rюв'я
зувалося з енецьк. шаг «самець дикого 

північного оленя».- Ткаченко Мерян
ский язьrк 9-10; Фасмер ІІ 573, 606; 
Коведяева Яз. нар. СССР 221.- Пор. 
меря. 

Маріамна (жіноче ім'я), ст. Марїамна 
(1627); - р. Мариамна; -біблійне ім'я 
гебрайського походження; гебр. Ма
гуаш пов'язується з шага «чинити ' пір, 
відкидати» або шагаг «бути гірким»; 
розглядається також як запозичення 

з єгипетської мови із значенням 
«улюблена богом» або з арамейської 
(<<nані; гарна» та ін.).- Вл. імена 440; 
Петровский 150; Спр. личн. имен 509~ 
Knappova 250-251.- Пор. Марія. 

Маріанна (жіноче ім'я), Мар' Яна, 
Мар' Яся;- р. Марианна, бр. Мар' fma, 
п. ч. слu. Marianna, вл. Maгijana, 
болг. Мариана, м. Mapujaнa, схв. Ма
рйjана, слн. Maгijana; - запозичення з 
західноєвропейських мов; фр. Marianne, 
іт. Mariana виникло внаслідок злиття 
імен Марія і Анна або як форма жіно
чого роду до лат. Marianus «належний 
до роду Маріїв». - Вл. імена 140, 142; 
Петровский 151; Knappova 250; Илчев 
321.- Див. ще Ганна, Марія, Мар'Ян. 

[марібе] «смерть; скелет, кістяк» Пі, 
[марібий] «смертельний, смертний» Пі;
неясне. 

Маріетта (жіноче ім'я);--'- р. Mapu
emma, бр. MapшJma, СЛЦ. Магіеtа; -
через посередництво французької мови 
(фр. Mariette) запозиЧено з італійської; 
іт. Maгietta є пестливою формою від 
Магіа «Марія».- Вл. імена 140; Спр. 
личн. имен 509; Илчев 322.- Див. ще 
Марія. 

[марім'ята] (бот.) «Кануфер, Tanace
tum balsamita L.»; - калька п. maгzy-
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мар ін 

mi~ta «ельшольція, E1scholtzia Willd.», 
що утворилося ІЗ слів Marzy mi~ta 
( <Marji mi~ta) «Маріїна м'ятю>.- SW 
ІІ 89~.- Див. ще Марія, м'Ята.- Пор. 
маржині. 

[марін] «перевертання колоди на ін
ший бік» О, [марін!J «переверніть коло
ду!» О; - неясне. 

маріонетка «лялька в театрі»; - р. 
болг. м. марионетка, бр. марьtянетка, 
п. marionetka, ч. вл. marioneta, слц. 
marioneta, marionetka, схв. марионета, 
слн. marioneta; -через посередництво 
франuузької мови (фр. marionette) за
позичено з італійської; іт. marionette 
«ТС.» утворене від пестливої форми Ma
rion до імені Maria; спочатку так на
зивали фігуру діви Марії в середньо
вічних лялькових містеріях.- СІС2 516; 
СИС 284; Фасмер ІІ 573; Кимягарова 
РЯШ 1974/3, 96-98; Kopalinski 609; 
Holub-Lyer 303; БЕР ІІІ 668; Dauzat 
459; Кluge-Mitzka 462.- Див. ще 
Марія. 

Марія (жіноче ім'я), Мар'я, [Маря] 
О, МанЮня, МанЮра, МанЮся, МанЮ
гпа, Маня, МанЯша, [Мараня] ВеБ, 
[Марuчка], Maprlшa, Марійка, [Маріка], 
Марічка, [Марка] ВеЛ, [Маруна, Ма
рунджа] О, Маруня, Марусйна, Маруся, 
[Марушка] Ж, [Мася], Маша, [М!}нькаІ 
Пі, Мура, М!}ся, ст. Мар'іа (1401), 
М(а)ріа и.пи Марuам «владущаа, или 
r(ocno)жa ... поднесенаа, аб(о) горкости 
море, або мvрра» (1627); - р. болг. 
Марйя, бр. МарЬtя, др. Марuя, п. Ma
ria, Marja, ч. Marie, слц. Maria, вл. нл. 
Marija, полаб. Moraja, м. Mapuja, схв. 
Mдpuja, слн. Marija, стсл. M<Jpиk!;
через церковнослов'янське пасередни
цтво запозичено в давньоруську мову з 

грепької; гр. Mapla < Maptlifl похо
дить від арам. Maryam, спорідненого 
в гебр. Miryam.- Вл. імена 140-142; 
Беринда 222; Спр. личн. имен 509; Пет
ровский 150-151; Фасмер ІІ 577; Briick
ner 323; Knappova 250-251; Илчев 
322; Paul КІ. Vnb. 114; Юеіn 943.-Див. 
ще Маріамна. 

ІмаріЯнJ (бот.) «валеріана лікарська, 
Valeriana officinalis L.» Ж; -резуль
тат видазміни назви валеріана, зближе
ної з Марія.- Див. ще валеріана. 
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Маркел 

марка1 «поштовий знак оплати; тор
говельний знак на виробі», маркуваль
ник, марочниця, маркувальний, мароч
ний, маркуБdти; - р. бр. болг. м. 
марка, п. ч. слц. вл. нл. marka, схв. 
марка, слн. marka; -запозичення з ні
меuької мови; нвн. Marke «те.», merken 
«значИти, позначати», двн. merken, mer
chen «звертати увагу, помічати», снн. 
m~rken «те.», свн. marc «знаю> спорідне
ні з гол. merk «марка, позначка, тавро», 
дфриз. merke «знак, ознака», дангл. 
meark, англ. дісл. mark «те.», дфриз. 
mt;rkia «помічати», дангл. mearkian, 
дісл. merkja, дат. merke, шв. marka 
«тс.» і пов'язані з нвн. Mark «кордон, 
прикордонна область», двн. marc(h)a 
«кордон, межа», дфриз. mt;rke, дангл. 
mearc «те.», дісл. mark «прикордонний 
ліо>, спорідненими з перс. marz «місце
вість, кордон», лат. margo «край, ме
жа».- СІС2 516; СИС 294; Фасмер ІІ 
574; Kopalinski 609; Briickner 322; Ho
lub-Lyer 303; Holub-Kop. 216-217; 
БЕР ІІІ 669; Кluge-Mitzks 462, 475.
Пор. марка2 • 

марка2 «грошова одиниця в НДР, 
ФРН та ін.»; - р. бр. болг. м. марка, 
п. ч. слц. вл. нл. marka, слн. marka, 
схв. марка,· -запозичення з німецької 
мови; нвн. Mark «тс.» походить від свн. 
marc «знак, тавро; металевий зливок з 
офіційним тавром на ньому; зливок 
срібла певної ваги», mark(e) «Півфунта 
срібла» (пор. дісл. marc «те.»).- СІС2 

513; СИС 294-295; Фасмер ІІ 574; 
Kopaliilski 609; Briickпer 322; Machek 
ESJC 352; Holub-Lyer 303; БЕР ІІІ 
669; Юuge-Mitzka 462.- Див. ще 
марка1 • 

Маркел (чоловіче ім'я), Маркело, 
ст. Маркел7> (1627).; - р. бр. Маркел, 
др. Маркел7>, п. Marcell, Marceli(n), 
ч. слu. Marcel, болг. Маркел, м. Марце
лин, Маркелин, стсл. МdJЖЕІ\ИНь, d!Jdр
челин-ь; -через церковнослов'янське 
посередництво запозичено в давньору

ську мову з греuької; гр. МархЄЛЛщ; 
походить від лат. Marcellus, утвореного 
як демінутив від Marcus «Марю>.- Вл. 
імена 66; Спр. личн. имен 434; Суnеран
ская 80; Knappova 124; КІеіn 937.
Див. ще Марко. 



марюііі 

маркИй -див. марати. 
[маркируватиJ «симулювати; шахра

ювати» МСБГ, [маркирантJ «симулянт; 
крутій, шахрай» М~БГ, [маркирація] 
«симуляція, шахрайствт МСБГ; - ч. 
markyrovati «симулювати», слц. marki
rovat' «прикидатися, симулювати:», mar
girovat', схв. маркйрати, слн. markira
ti «Те.>>; -запозичення з німецької мо
ви; н. markieren «відмічати. виділяти; 
(перен.) прикидатися, придурюватися» 
пов'язан·е з Marke «тавро, помітка».
НоluЬ-Lуеr 303.- Див. ще маркаl.
Пор. маркірувати. 

маркІз (дворянський титул), маркі
за «дружина або дочка маркіза; дашок 
над вікном або балконом для захисту 
від сонця»;- р. болг. маркйз, бр. мар
кіз, п. вл. markiz, ч. markyz, слц. слн. 
markiz, м. маркиз, схв. маркїіз; - запо
зичення з французької мови; фр. mar
quis «те.» походить від пізньолат. mar
chensis «начальник марки (прикордон
ної області)», пов'язаного з * marca 
«прикордонна область», що зводиться до 
двн. marc(h)a, спорідненого з днн. гот. 
marka, снн. mark, дангл. mearc «те.», 
лат. margo «край, межа, кордон».

СІС2 517; СИС 295; Фасмер ІІ 574; 
HuttJ-Worth 19; Kopa!in'3ki 610; Bruck
ner 322; Holub-Lyer 303; БЕР ІІІ 
669; Dauzat 4.5R; Юuge-Mitzka 462; 
Юеіn 941.- Див. ще міркаt. 

маркізет «тонка бавовняна або шов
кова тканина»; - р. болг. маркизеrп, 
бр. маркізет, п markizeta, ч. markyzet, 
слц markizet, схв. марк•Ізет, слн. mar
kizet;- запозичення з французької мо
ви; фр. marquisette «те.» утворене від 
marquise «маркіза».- СІС2 517; СИС 
295; St. wyr. obcych 455; Holub-Lyer 
303; БЕР ІІІ 669; Dauzat 461.- Див. 
ще маркІз. 

маркірувіти «робити борозенки мар
кером для сівби», маркер. маркіру
вальник. [марок] «маркер (для прове
дення борозеноІ{)», маркірувальний; -
р. маркировать, бр. маркіравdць, п. 
markowac, ч. markovati «позначати», 
слц. markerovat', болг. маркйрам, м. 
маркйра, схв. маркuрати, слн. markira
ti «те.»; - заnозичення з французької 
JvІови; фр. marquer <<Позначати, робити 

Марко 

мітку». ст. merchier «TG.», походить від 
двн. * merkjan, merken (нвн. merken) 
«мітити, відзначати».- СІС2 516; СИС 
295; Горяев 202; Kopalinski 609; Brlick
ner 323; Holub-Lyer 303; БЕР ІІІ 669; 
РЧДБЕ 510; Dauzat 461; Юuge-Mitzka 
475.- Див. ще марка1.- Пор. марки
рувати. 

маркітант «дрібний торговеnь при 
війську»; - р. болг. маркитdнт, бр. 
мapt{imdнm, п. markietan, ч. слц. 
markytan, вл. markitan, схв. маркетен
дер, слн. marketendar; - через посеред
ництво німецької мови (н. Marketen
der < Marckadant «те.») запозичено з 
італійської; іт. merkataпte «торговець, 
купець» утворене від merkatare норгу
вати», пов'язаного з лат. mercatus «торг, 
торгівля», merx «крам, товар».- СІС2 

517; СИС 295; Фасмер ІІ 574; Преобр. І 
511; Горяев 202; Kopaliilski 609-610; 
Holub-Lyer 303; Holub-Kop. 217; 
Machek ESJё 352; БЕР ІІІ 669; Юuge
Mitzka 462.- Див. ще меркантИльний. 

маркІтний- див. марк6та. 
МаркіЯн (чоловіче ім'я), [МаркЯн, 

МартіЯн, МартЯн1, МаркіЯна (жіно
че ім' я), ст. Маркіан"О «помьrслител» 
(1627); - р. Маркиdн, бр. МаркіЯн, 
п. Marcjanna (жін.), ч. слц. слн. MarcUin, 
м. Маркиjан, схв. Marcijan, стсл. Мdрь
киІ<Інn.; - через посередництво греnь

кої мови (гр. Mcxpxtcxv6 ~) запозичено 
з латинської; лат. Marcianus є похідним 
від римського родового імені Marcius, 
яке не має певної етимології; можливо, 
пов'язане з Marcus «Марю.- Вл. імена 
66; Петровский 152; Спр. личн. имен 
434. 

Марко (чоловіче особове ім' я), 
Марк!}сь, ст. Марко (1407), Марко 
«kьвр"Ьшен.] углаженьІИ>J (1627); - р. 
Марк, бр. Марк, Марка, др. Мар"Ьк"Ь, 
п. ч. Мarek, ст. Marcus, слц. Marek, 
Marko, вл. Mark, нл. Marcus, болr. м. 
М rірко, схв. Марко, слн. Marko, стсл. 
Мdр(n.)кь;- через церковнослов'ян
ське посередництво запозичено в давньо

руську мову з грецької; гр. МІірхо~ 
походить від лат. Marcus, можливо, 
пов'язаного з Martius «березневий», Mars 
«Марс» ( <* Mart(i)cos) або з marceo 
«бути·в'ялим, слабким».- Беринда 222; 
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марковей 

Спр. личн. имен 434; Фасмер ІІ 574; 
Knappova 124; Walde-Hofm. ІІ 38. 

[марковей] (бот.) «синяк звичайний, 
Echium vulgare L.» Mak;- неясне. 

[марковИна] «Криворослий низький 
сосновий ліс>> Ч, [марковнЯк, марков
ник) «те.» Ч; -неясне. 

[маркота] «тривога, непокій; поганий 
настрій>>, маркітний «невдоволений; 
сумний; страшний>>, [.маркотний} «сум
ний» Ж. [маркотно] «прикро, досадно>> 
Корз; -·р. [маркотно] «млосно, непри
ємно», бр. маркота «сум, туга, журба>>, 
[маркатd] «Те.>>;- запозичення з поль
ської мови; п. markotny «смутний, неза
доволений>>, як і ч. [mrkotny] «сонний, 
плаксивий», слц. mrkotny «неприємний, 
гидкий», очевидно, зводиться до псл. 
*шьrknQti «меркнути, темніти» (>«по
хмурніти, смутніти»); пор. р. [маркот
ньtй] «хмарний, туманний; сумний, стур
бований»; менш переконливе зіставлен
ня (Machek ESJC 380; Knobloch Kratylos 
4, 39) з хетт. markiya- «відкидати, не 
схвалювати», брет. morchet «турбота, 
неприємність», як і пов' язання (Bruck
ner 323) із звуконаслідувальними діє
словами типу п. mruczec «мурмотатю>.
ОньІшкевич Исслед. п. яз. 244; Richhardt 
77.- Див. ще меркнути, морок.- Пор. 
морока. 

маркотка - див. махорка. 

марксИзм «наука про найзагальніші 
закони розвитку природи й суспільства, 
основоположниками якої є К. Маркс 
і Ф. Енгельс», марксйст, марксй.ст
ський, домарксИстський;- р. марксИзм, 
бр. марксізм, п. нл. marksizm, ч. marxis
mнs, слu marxizmus, вл. marxizm, 
болг марксИз7>м, м. марксuза.м, схв. 
марксйзам, слн. marksfzem;- інтерна
ціональне слоІю, утворене від прізви
ща К МарІ\Сі:І (К. Marx, 1818-1883).
СІС2 517; СИС 295; Kopalinski 610; Ho
lub-Lyer 304; БЕР ІІІ 670; Юеіn 943. 

маркшейдер «фахівець, що займає
ться геодезичним та геологічним вивчен
ням гірничих виробок», маркшейдерія, 
маркшейдерства,· - р. маркшейдер, бр. 
маркш§йдар, п. markszajder, болг. 
маркшайдер; - запозичення з німець
кої мови; н. Markscheider «маркшейдер» 
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мармелад 

є складним словом, утвореним з іменни
ка Mark «межа» і основи дієслова 
s~heiden «відокремлюватю>, що походить 
від двн. sceidan «тс.», спорідненого з 
дангл. scёadan, дфриз. skёtha, гот. skai
dan, далі з дит. skiedziu, skiesti пс.», 
псл. cediti, укр. цідИти.- СІС2 517-
518: СИС 295; Юuge-Mitzka 640.
Див. ще марка\ цідИти. 

марля; - р. бр. болг. марля, п. mar
la, схв. марли; - запозичення з фран
цузької мови; фр. marli «марля, серпа
ною>, очевидно, походить від давнішого 
*merlis «сорт вовняної тканини», nов'я
заного з фр. ст. merle, mesle «змішаний, 
різний, строкатий», яке через нар.-лат. 
misculare «мішати» зводиться до лат. 
misceo «мішаю)), спорідненого з двн. 

miscan «мішати», нвн. mischen, лит. 
maisyti «ТС.», ПСЛ. mesiti, mesati, укр. 
мicurnu, .мішати.- СІС2 518; СИС 295~ 
Фасмер-Трубачев ІІ 574; БЕР ІІІ 670; 
Dauzat 460; Gamillscheg 601.- Див. 
ще місИти. 

мармадЮга, мармедЮга -див. мар
мошій. 

[мармазИнкаJ «шапка з синього або 
червоного сукна з хутряним оздоблен
ням)); - очевидно, перекручене *карма
зинка, утворене від кармазИн «сукно 
малинового кольору» (див.). 

мармелад, мармеладка,·- р. бр. болг. 
мармелад, n. marmolada, marmeJada, 
ч. слц. слн. marmelada, вл. н.r1. шar
melada, м. марNалад, мармелад, схв. 
мармеліtда;- через посередництво фран
цузької і, можливо, іспанської мов 
(фр. marmeJade, і сп. marrnelada) заnо
зичено з португальської; порт. marrne
lada «мармелад» утворене від marmelo 
«айва; ва рення з айви», що походить від 
лат. Іr1elime]um «солодке медове яблу
ко», запозиченого з грецької мови; rp. 
flЄЛt[.t'І']Лov «те.>> складається з основ імен
инків [.tЄЛt «мед», спорідненого з псл. 
medь, укр мед, та fl"fiЛov (дор. flaAov} 
«яблуко)), середземноморського слова не

відомого походження.- СІС2 518; Аку
ленко 141; СИС 29Б; Фасмер ІІ 574; 
Преобр. І 511; Горяев 2~02; Sl. wyr. ob
cych 455; Machek ESJC 352; Holub
Lyer 304; Holub-Kop. 217; БЕР ІІІ 
671; Dauzat 460; Walde-Hofm. І 61-



мармИза 

62; Frisk Il 226.- Див. ще мед.- Пор. 
мальона. 

мармИза (вульг.) «обличчя, пика>>, 
мар.щjза «те.; [неотеса}>> СУМ, Г, [мар
мое, мармое Яка} «те.»; -бр. [марм,t/за] 
«мовчун, небалакуча людина»; - оче

видно, запо:зичення з литовської мови; 
лит. marmuze «морда, пика; мовчун; 
негідник» етимологічного пояснення не 
має.- Лаучюте 59. 

мармишка - див. мормИш. 
[мармолай] «нікчемнИй, поганий 

ХЛОПЧИСЬКО» Ж, [мармадtога, мар.медЮ
га) «Те.>> Ж; - афективне утворення, 
пов'язане, можливо, з п. [marmolic] «ро
бити поволі»; - пор. бр. [марм6ль] «від
людкувата людина; той, хто незрозумі
ло говорить>>, [марм!}ль, мар.мьtль, мар
мьLІІя] «ТС.». 

[мармотати] «бурмотіти»;- р. !мор
мотать), бормоmаmЬ, бр. марМ'>tтаЦЬ, 
л. marmotac, maшrotac, болг. [марм6ря} 
«ТС.>>; -звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до мурмотати, бурмотати 
«те.»; пор. аналогічне фр marmotter 
«бурмотіти», дінд. rnarmara\:1 «такий, що 
шурхотить, бурмоче>>.- Фасмер Il 656; 
Преобр. І 37.- Пор. бурмотати, мур
мотати. 

[мармузаЧ (бот.) «найдрібніша поро
да гарбузів» Бі, [мармузка] ~<ханька, 
один з видів декоративного гарбуза, 
Cucurbita реро» Бі; - неясне; можливо, 
результат видазміни заnозичено!' назви 
гарбуз ([гарбуза]), зближеної з мармуза 
«обличчя». 

[мармуза2 ] «кисіль з бузини» Бі; -
афективне утворення, моЖливо, пов'я
зане з лит. mafmaJas ((бурда; рідкий 
бруд, багно», marmёti «утоrtати в боло
ті, грузнути». 

[мармузити] «бруднити обличчю> Бі, 
[замарщjзити] «забруднити»; - бр. 
[мармуза] «замазура»; - очевидно, ре
зультат контамінаuії дієслів марати і 
мурзати, зближених з · мармуза «пи
ка».- Див. ще марати, мармИза, мур
зати. 

[мармулок] «дерев'яне яйпе для гри 
в битки; брусок для гостріння коси» 
ЛЖит, [мармурок] <<мармуровий брусок 
для гостріння бритви Корз; гатунок 
глини», [мар;щ}ль} «наріст на дереві» 

марн иn 

Ник;- бр. [марщілак) «брусок для го
стріння бритви»; -наголос свідчить Пр(} 
запозичення з польської мови (пор. З· 
іншим наголосом укр. [мармурок (мdй
мурок)] «точило»); n. marmurek «брусок 
для гостріння» є похідним від marrпur 
«мармур» (пор. шarmut, marmul «тс.»).
Див. ще мармур1 • 

мармур1 «Тверда гірська ПОрода», 
[мармір Ж. мармор] «Те.», [мармурка} 
«фарфорова чашка» МСБГ, мармурник 
(спец.), [мармурок] «точило» МСБГ,. 
[майлtурок] «те.» МСБГ, мармуруваль
ни.'{ (спеп.), [маймур] «брусок для 
бритви» О, [марморЯний] «мармуровий» 
Ж. [мармун6вий] «Те.» ВеЛ, мармуро
вий, мармурувати, ст. мрамор7> (1642), 
мармор7> (XVII ст.); - р. болг. мрамор, 
бр. мармур, др. мра.м.ор7>, п. marmur, 
ч. слн. mramor, вл. marmol, нл. rпarmor, 
м. мермер, мрамор, схв. мармдр, слн. 
marшor, стсл. мр<JМОр'h;-через посе
редництво церковнослов'янської і за
хідноєвропейських мов запозичено з 
грецької і латинської; лат. marпюr по
ходить від гр. [.tcipf.tcxpo<;; «мармур, бі
лий камінь», nов'язаного з f.tlipvcxflCXL 
«борюся, сперечаюся, домагаюся», спо
рідненим з дінд. шт;:ш «трощить, роз
чавлює, розтирає», вірм. mart «бороть
ба, бій».- СІС2 518; Акуленко 135; 
Фасмер ІІ 668; Преобр. І 564-565; 
Bri.ic_kner 323; Holu!{-Lyer 323; Machek 
ESJC 378; Schuster-Sewc 888; Младенов 
306; Skok ІІ 462; Bezlaj ESSJ ІІ 168; 
Bern. ІІ 20; Mikl. EW 183; Frisk ІІ 176-
177; Boisacq 611; Kl uge-Mitzka 463; 
Юеіn 937. 

[мармур2 ] (орн.) «завируuш.а (ти-
нівка) лісова, Prunella (Accentor) mo
dularis» Г, Ж;- п. lшarmurekJ «те.»;
результат перенесення назви мінералу 
мармур з огляду на рудувато-буре з чор
ним емугастим малюнком забарвлення 
uих птахів.- Воїнств.- Юст. 331, 332; 
Strutynski 110.- Див. ще мармур1 • 

[мармурник] (бот.) «чина лісова, La
thyrus silvestris L.» Г, Ж; -неясне. 

марний1 «даремний, незначний», ~нар
нИй «худий», [лшрнетний] ((даремний» 
Пі, [марнйця] «дрібнИця», млрнотd, 
[.м.арнощі}, [.м.арнетеl «псувати, марну
вати» Корз, лшрніти ·«ставати худим; 
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марний 

пропадати марно», марнувати «витра
чати даремно)), намарне, намарно, [no
JnapнuтиJ «знищитю); - р. Імарньtй] 
«стомлений, змучений>J, бр. мдрньt «да
ремний, худиЙJJ, п. marny «даремний, 
злиденний)), вл. нл. marny «нікудиш
НЇЙJ>, ч. marny «даремний, пустий», слц. 
marny «ТС.», СЛН. [maren} «МізерниЙ, 
нікудишній»; - не зовсім ясне; найімо
вірніше, пов'язане з мара (первісне 
значення «уявний, нереальний, ілюзор
ний»); зіставляється також безпосеред
ньо з дієсловами * merti «умирати», 
'* mar- «псувати, знищувати», спорідне
ним із двн. marrjan «перешкоджати», 
англ.: шаr «псувати» (Варбот 31; Machek 
ESJC 352-353).- Фасмер ІІ 575; Пре
обр. ІІ 511; Brйckner 322; S W ІІ 885; 
Holub-~yer 304; Holub-Kop. 217; 
Schuster-Sewc 888-889; Bezlaj ESSJ ІІ 
167-168; Mikl. EW 184; Matzenauer 
Б8.- Див. ще мара. 

Імарний2 } «запечений, обпалений» 
(про рот, губи) Кур; - р. [марньtй] 
«жаркий, задушливий»;- очевидно, по
в'язане з марево «еухий туман», болг. 
маранЯ «спека, задуха; марево».- Див. 
ще мара. 

[марнополька] «шиною) Л, [марно
поль} «те.; казенна горілка» ЛЖит, [мар
ноп6л «продавець у шинку»;- результат 
деетимологізації слова монополька «вин
на крамниця», зближеного з марнщ1, 
Jnарнувати (про гроші).- Див. ще мар
ний, монополька.- Пор. винополька. 

[марнотравити) «розтринькувати», 
{марнотрdв, марнотрdвець, марнотрм
ник Ж, марнотравство}; -бр. марна
трdвіць; - запозичення з польської мо
ви; п. marnotrawiC утворене з слів mar
.ю, що відповідає укр. марно, і trawic 
«розтрачувати», спорідненого з укр. тра
вИти.- SW ІІ 885.- Див. ще марний, 
травИти. 

[марод} «симулянт» О, [мар6т} «ПО· 
ранений» МСБГ; - ч. marod «хворий», 
СЛЦ. [mar6d} «ТС.», СХВ. Мардд «ЗМуче
НИЙ, хворий», слн. mar6d «те.»; -за
позичення з німецької мови; н. [marode] 
«Втомлений, виснажений» походить від 
фр. maraude «дрібна крадіжка, вчинена 
збіглим солдатом», до якого зводиться 
й укр. мародер.- Holub-Lyer 304; Bez-
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марсельЄза 

laj ESSJ ІІ 168; Юuge-Mitzka 463.
Див. ще мародер.- Пор. маруда. 

мародер «людина, що грабує вбитих 
і поранених на полі бою», мародерство, 
мародерствувати,· - р. мародёр, бр. ма
радзёр, п. maruder, ч. слц. maroder, 
болг. м. мародер, схв. марддёр, слн. 
maroder; - запозичення з французької 
мови; фр. maraudeur «грабіжник» по
ходить від maraud «шахрай, негідник», 
що пов'язується з [maraud] «кіт» звуко
наслідувального походження; менш імо
вірний зв'язок 3 лат. mala hora «в лиху 
годину».- СІС2 518; СИС 295; Фасмер ІІ 
575; Преобр. І 511; Гор яев 202; Sl. 
wyr. obcych 456; Holub-Lyer 304; Юеіn 
957; БЕР ІІІ 671; Bezlaj ESSJ ІІ 168; 
Кluge-Mitzka 463; Dauzat 457. 

марок- див. маркірувати. 
мароква - див. мороква. 
марокен «тканина з штучного шов

ку»; - р. болг. марокен, бр. маракен, 
n. marokin, ч. слц. слн. maroken, схв. 
мардкён; - запозичення з французької 
мови; фр. шaroquin «те.», букв. «маро
канський», походить від назви країни 
Марокко (Maroc), де почали виготовля
ти таку тканину.- СІС2 518; СИС 395; 
Sl. wyr. obcych 455; Holub-Lyer 304; 
БЕР ІІІ 672; Dauzat 460. 

марс «майданчик на щоглі вітриль
ного корабля»; - р. бр. марс, п. mars;
чepeз посередництво російської мови за
позичене з голландської; гол. mars «те.» 
пов'язане з іменем Марса, бога весни 
у давньоримській міфології (майданчик 
на щоглі спочатку робився у вигляді 
кошика - гнізда лелеки); припускаєть
ся також зв'язок з лат. merx «товар»
через гол. mars < ст. mers «кошик (для 
товарів)».- СІС2 518; СИС 295; Фас
мер ІІ 575; Kopalinski 610; Matzenauer 
251. 

марсельЄза «французька революuій
на пісня, що згодом стала державним 
гімном Франції»; ..:.__ р. бр. марсельЄза, 
п. Marsylianka, заст. Marseljeza, ч. вл. 
Marseillaisa, ела. marseillaisa, болг. мар
сuлеза, схв. М(l.рсеJЬеза, слн. marsel
jeza; -запозичення з франuузької мо
ви; фр. Marseillaise походить від назви 
міста Марселя (Marseille), оскільки піс
ня поширилася після того, як її в 



марсел ка 

1792 р. в Парижі співали марсельські 
добровольці.- СІС2 518; СИС 296; Ko
palinski 610; Holub-Lyeг 304; БЕР ІІІ 
672. 

Імарс€лка} «прибрана дзв~никами, 
барвистим пір' ям і. квіткам~ гtлка ко
роваю, атрибут ведучого в~с1льного об
ряду>> Корз; - див. маршалка. 

[март] «березень>> Ж, [мар6т], «те.>> 
МСБГ. [шірчик) (зменш.) Ж, [мартав
каІ «березневе курчю> Дейн, [мартівкаl 
«сорт ранньої картонлі, яку садять 
у березні; дівчина, яка дуже рано по

ч;ша знатися з чоловікамю) МСБГ, [мар
тотік} «той, що народився в березні; 
березневе щеня Дейн; березневе курча 
Дейю>, ІшіртовкаJ «щука, яка нерес
титься в березні>> Дейн, [мартЮк} «бе
резневе зайченя; березневе курчю>, [мар
т<!] «березневе курча>> Дейн, [мартчя] 
«беоезневе зайченя» Пі, Ілtарча] «Те.>> 
Ж.' [мартянкиl «Підуст, який нерести:ь
ся в березні>> 3тимология 1973, [марчук! 
«лоша, народжене весною Гриц; бе~ез: 
неве щеня», [мартйтися] «бути в перющ 
злучкю> (про тварин) МСБГ, [марчи
тuся] «те.>> Ко;- р. болг. м. март, 
др. марm7>, СХВ. март, СТСЛ. Мdj)ьТь, 
М<'рТІш, МLІj)Ь.'ІЬ.;- через церковносло

в'янське посередництво запозичено -~ 
давньоруську мову з середньогрецько_r; 

сгр. f.llipтt(o)~ «березень» походить вщ 
Л<ІТ. maгtius «місяць Марса (бога вес
ни)».- Фасмер ІІ 575; ГС3 123; Преобр. 
І 511; Горяев 202; Kopalinski 610; 
SW ІІ 89; Bгilckneг 324; Machek ESJC 
352· БЕР ІІІ 672-673; Младенов 290; 
Ber~. І І 20; Mikl. EW 184.- Пор. ма
рець. 

Марта (жіноче ім'я), Март6ха, Мар
т!}ня, Мартt)ся, Мартуха, Тt}ня, Ту
ся, Марця, ст. Мареа (1401), Марта 
(1462), Марр,а «мОлва, и попеченіє, 
аб(о) вьrзьrваючая, аб(о) ... пани, аб(о) на
учйтелка» (1627); - р. болг. м. Марта, 
п. ч. ели. вл. Магtа, схв. Марта, слн. 
Marta, стсл. іІІdрьАLІ, М<'рьтd,- че
рез пасередни цтво західнослов'янських 
мов запозичено з грепької; гр. Mlipita 
походить від арам. Maгetha «пані, 

- L 
господиня», жін. р. від шаг, шага 
«пан, господар».- Вл. імена 142; Бе-
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ринда 222; Спр. личн. име~ 510; Пе:r
ровский 153-154; Knappova 253; КІеш 
942.-Пор. Марфа. . 

[ мартак І «ПОtІеречна бал ка на стел 1, 

що кладеться на сволок Мо; сволок 
МСБГ>>"- запозичення з молдавсько·і t 

мови; молд. мартак «те.; паля; кроква». 
як і рум. maгtac «те.», можливо, через 
посередвинтво болгарської мови (болг. 
мартак, мертек «балка»), зводиться до 
тур. mertek «чотирикутна балка>>.
DLRМ 480; БЕР ІІІ 673; Младенов 
290, 294 

[марташ] «підлива» НЗ УжДУ 14; ,
запозичення з угорської мови; уг. шаг· 
tas «ТС.>> ПОВ'язане З martani «ВМОЧаТЮ>, 
спорідненим з мане. mаг- «занурювати

ся», mars-, muгs- «занурювати», хант. 

Ш?ОГ(а)- «ставати вологим)).- Німчук НЗ 
УжДУ 14, 178; Лизанец 609; MNTESz 
ІІ 850 

мартен «мартенівська піч; сталь, ви· 
плавлена в такій печі», мартенівець, 
мартенник, мартенівський;- р. мар
тен, бр. март§н, П. maгten, Ч. СЛЦ. 
martin(ov)ka, maгtinska рес, болг. мар
тенова пещ, схв. мдртенка, Мартенова 
neh, слн. maгtinovka; -термін, утво
рений від прізвища французького ме
талурга П. Мартена (Р. Маг~іn, 1824-
1915), що розробив технологІю виплав
лення сталі в полуменевій печі.- СІС2 

518, СИС 296; Kopalinski 611; Holub
Lyer 304; РЧДБЕ 511. 

[мартЄнка] (бот.) «підсніжник зви 
чайний, Galanthus nivalis L.» ВеНЗн, 
Mak, [лиртенька] «те.» Mak; - похідне 
утворt>ння від март «березенЬ», за ча

сом пророставня і цвітіння цих рос
лин.- Вісюліна- Клоков 73.- Див 
ще март. 

мартИн (орн.) «водоплавний птах, La
rus L.»;- р. мартьtн, мартЬLшка «те.; 
крячок, Sterna L.», п. maгcin «деркач, 
Сгех сгех L.», болг. [мартИн] (вид пта
ха), схв. [мартинаt{l (водоплавний птах), 
слн. martinec «уліт· травник, Tгinga to
tanus L.»; - результат перенесення на 
птаха власного імені людини, очевидно, 
під впливом західноєвропейських мов 
(пор. фр. maгtin-pecheur «рибалочка, водо
мороз, Alcedo L.», rnaгtin-chasseur «те.», 
нім. Maгtinsvogel «лунь, Ciгcus Lacepede; 
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водомороз»); до перенесення імен людей 
на птахів пор. укр. lгрйцик, каленик, 
юрк61, рос. Іавд6тка1 «болотяний куmш» 
і под.- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
213-215; Фасмер ІІ 575; Преобр. І 511; 
Briickner 322-323; Strutytiski 64, 110; 
БЕР ІІІ 673; Bern. Il 20-21; Mikl. 
EW 183-184; Matzenauer 251; LF 10, 
62; Dauzat 461.- Див. ще МартИн. 

МартИн (чоловіче ім'я), Мартинець, 
МартИніан, МартьЯн; -ст. Мартин'О 
(1377), МартьLН'О (1498); - р. МартЬtн, 
МартИн, бр. Марцін, п. Marcin, ч. 
слц. Martin, вл. Marcin, Меrсіп, пл. Mer
tyn, болr. Maptnuн, схв. Мартин, слн. 
Martin, стсл. іJ;І<Ірnтинn;- через цер
ковнослов'янське пасередни цтво запо
зичено з грецької мови; гр. MщYrivo<.; 
походить від лат. Martinus, присвій
ного прикметпика від Mars «Марс».
Вл. імена 67; Спр. личн. имен 434; 
Петровский 153; Кпарроvа 125; Юеіn 
943. 

мартингал «ремінь у кінській упря
жі»; - р . .мартьтгал «те.», п. [martyn
gat] «деталі кінської упряжі», ч. martin
gal, схв . .мартйнгал, мартенгал «те.»;
запозичення з французької мови; фр. 
martinga \е «хлястик, мартингал» зістав
mІється з пров. martegalo, пов'язаним 
з Martigues, назвою міста на півдні 
Франції, а також з ісп. almartaga «вид 
вуздечки», арабського походження; пор. 

також іт. martiпga\a (з фр.).- ССРЛЯ 
б, 645-646; Фасмер li 575; Matzeпauer 
10, 62; Dauzat 461-462; Gamillscheg 
605. 

[мартинЮк] (ент.) «вид хруща, Me
lolontha vulgaris» ВеНЗн; - неясне; 
можливо, пов' язане з .март «березень» 
(пор. !.мартинЯтаІ «ранні курчата»). 

[мартинs'іта] (назва ранніх курчат) 
Дейн, !.мартинЯтиІ «те.» Дейн; - по
хідне утворення від .март «березень» 
(пор. [.мартюкu, мартЯтаІ в тому ж 
значенні), можливо, зближене з ім' ям 
МартИн за звуковою подібністю.- Див. 
ще март. 

мартИшка (зоол.) «невелика мавпа 
з породи макак, Cercopithecu~»; - р. бр. 
.мартьішка «те.»;- пов'язане з чолові
чим ім'ям МартИн; як назва мавпи з'я
вилося, очевидно, під впливом нвн. Маг-
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tin, поширеної клички мавпи; пор. 
також снн. Marten «мавпа>>, снідерл. 
Martijп «те.»; до ІІеренесення власних 
імен людей на тварин пор. рос . .мйшка 
«ведмідь», рум. martin «те.>>.- Фасмер 11 
576; Преобр. І 511; Горяев 202; Вгіісkпег 
322-323; Bern. ІІ 20; Mikl. EW 183-
184; Юuge-Gotze 342.- Див. ще Мар
тИн. 

[мартівнИк] (ори.) «тетерев звичайний, 
Tetrao (Lyrurus) tetrix» ВеНЗн, [.мартів
ІU/чІ.:аІ «те.» тж, і.марту6аnшІ «токува
тИ» ВеНЗн;- пов'язане з .март «бере
зень» (у цьому місяці відбувається то
кування г.'!ухарів).- Воїнств.- Кіст. 
24-25.- Див. ще март. 

мартоплЯс «вітрогін, франт; (заст.) 

фокусник, блазень»; -складне утво
рення з основ слів лшрт «березень» 
і плясати; семантична мотивація назви 
неясна; можливо, йшлося про забави, 

якими відзначався початок весни у бе
ре:ші.- Див. ще март, пляс. 

[мартоплs'ік] «невдало спечена хліби
На>> Па; - афективне утворення неяс
ного походження; кінаева частина може 
бути пов'язана з ІплЯцок! «поганий 
корж; перепічка»; пор. бр. [.маvтаплЯсьtІ 
«обтріпані кінці одягу». 

маруда1 «людина, що в<.:е робить по
вільно; [той, хто хмуриться Корз]», 
.марудник <<маруда», лшрt}дний «клопіт
ливий, нудний; !неохайний, Підкий 
МСБГІ», .марудити «робити щось довго, 
поволі; мучити, нудити; вередувати: ка

призувати, п,·шкати»; - р. ~.маруда] «,'!ю
дина, що все робить повільно», бр. ,на
руда «те.»; - запозичення з польської 
мови; п. maruda «те.» пов'язується з нім. 
marode «втомлений, виснажений», що 
походить від фр. ст. maraud «негідник, 
босяк», з яким пов'язане укр . .мародер.
SW ІІ 889-890; Briickner 324; Юuge
Mitzka 462.- Див. ще мародер.- Пор. 
марбд. 

[маруда2 ] «мародер» Ж; - запози
чення з німеuької мови; н. marode 
«втомлений, виснажений; (ст.) мародtр» 
походить від фр. maraude «дрібна кра
діжка, вчинена збіглим хворим солда

том», з яким нов' язане укр. .мародер; 
зміни в звуковому складі слова на укра
їнському грунті виникли внаслідок 



марузатий 

зближення з маруда «морочлива, маруд
на людина».- Юuge-Mitzka 462.-Див. 
ще мародер. - Пор. марбд, мару да 1 • 

[марузатий] «брудний; замурзаний» 
Ж; -очевидно, результат контамінації 
основи дієслова (маратиІ «бруднити» 
і прикметвика мурзатий «замурзаний».
Див. ще марати, мурзати. 

маруна1 (бот.) «Pyrethruт Scop. 
(Chrysantheтuт); [(види ромашки) Mat
ricaria ехітіа Hort., М. таrіtіта І". 
Ма k]», марунка «Pyrethru т Scop.; [ро
машка. Matricaria ехітіа Hort. Mak; 
роман римський, Antheтis nobilis l,. 
Mak]>>, [марунькаІ «маруна дівоча, Py
rethruт partheniuт Sтith» Ж, [марана] 
«Те.>> Mak; - 11. тaruna «маруна, Py
rethruт Scop.; ромашка; роман», ч. ст. 
таruпа «шандра, Marrubiuт L.», слц. 
[тarjunga] «маруна», тajruпga «Те.»; -
неясне; зіставлялося (Zubaty St. а сІ. І 
2, 80-83) з псл. тarati, тoriti, укр. 
марсіти. р. морить «видержувати в 
фарбувальному розчині (деревину)>> як 
позначення різних рослин, що містять 
фарбувальні та інші спенифічні соки; 
вринускається (Machek Jт. rost1. 201) 
виникнення шляхом метатези з лат. 

(тentha) romana «римська (м'ята)».
Пор. марИна2 • 

маруна2- див. маришка. 
[марунки] (бот.) «Prunus doтestica 

variet.» (сорт садавої сливи) Mak; -
запозичення з чеської мови; ч. тerui'ika 
«слива» походить від лат. (prunus) arme
niaca «(слива) вірменська»; пор. [марина] 
«Prunus cerasus variet.» (сорт вишні) 
того ж походження.-Масhеk ESJC 
360.- Пор. мариЯнки. 

[марунцика] (бот.) «дрібна сочеви
ІІЯ, Ervum !ens L. (Lens Adans.)» Пі; -
неясне; можливо, пов'язане з рум. та
ruп~ (назва рослини). 

[марунька] (ент.) «сонечко)) О;- оче
видно, запозичення. з чеської мови; ч. 
[тегш1kа] є результатом видазміни фор
ми bedrun ka (berunka) «те.», спорідненої 
з укр. !бедрик] «те.» і, можливо, збли
женої в чеській мові з тerunka «сли
ва». -Див. ще бабарунка, бедрик. 

fмаручати] «буркотіти; дзюрчати»;
звуконаслідуваJІьне утворення, пара
лельне до мурчати, бурчати і под. 

марципан 

Імарфа1 ] «товар для обміну Ж. 
Ко; тканина фабричного виробництва 
МСБГ; дер,ево, яке гуцули збивають 
у плоти для сплавляння»; - запозн

чення з молдавської і румунської мов; 
молд. марфз «Товар, крам», рум. maria 
«те.» походять від уг. тarha «худоба», 
з яким пов'язане й укр. марга.- Sche
ludko 138; Vrabie Roтanos!avica 14, 
161; СДЕЛМ 250; DLRM 479.- Див. ще 
марга. 

[марфа2 ] «плішарка; ледарка» 
МСБГ; - неясне; можливо, виникло з 
жіночого імені Марфа. 

Марфа (жіноче ім'я), [Марх~:ю],·- р. 
бр. Марфа, стсл. Мдр(n)А<~; -через 
церковнослов'янське посередництво за

позичено в давньоруську мову з грець

кої; гр. Мсір{}а є тим самим ім'ям, до 
якого зводиться й укр. Марта.- 8"1. 
імена 142; Спр. личн. имен 5l0; Петров
ский 154..- Див. ще Марта. 

мархбтка- див. махорка, 

[марциза] (бот.) «нарuие» О, [мар
цйзки 1 «садова айстра китайська, Call і
stephus chinensis Nees. (Aster chiпensis 
L.)»; -результат видазміни форми нар· 
цuс, очевидно, зближеної з назвою мі
сяця март (за часом цвітіння нарци
сів).- Див. ще нарцИс. 

марципан «тісто з товченого мигдалю 
або гор іх ів; кондитерський вир і б з ньо
го», ст. марципdн'О (Х\111 ст.);- р. болг. 
люрципан, бр. марцьтан, п. marcepan, 
тarcypan, ч. слц. слн. marcipan, вл. 
тarcipan, схв. марцітrін; - запозичено 
з італійської мови, очевидно, через посе
редництво німецької (н. Marzipan); іт. 
тarzapane «те.» походить від елат. тa

tapanus (назва веаеціанської монети), 
що пов' язується з ар. тauthaban, бу кв 
«особа, що сидить», від зображення на 
монеті; потім так називалися коробки з 
солодощами, а згодом і самі солодощі; 
за народною етимологією іт. тarzapane 
у західноєвропейських мовах сприйма
лося як лат. Marci panis «Марків хліб».
СІС2 518; Москаленко УІЛ 61-62; СИС 
296; Фасмер ІІ .576; Bri.ickner 323; Ko
palinski 607; Holub-Lyer .303; Holub
Kop. 216; Machek ESJC 351-352; БЕР 
ІІІ 676; Skok І І 376; Bezlaj ESSJ ІІ 
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167; Gamillscheg 597; Юuge-Mitzka 
464; Юеіп 938. 

[марцінок] «личинка хруща» ВеЗа; -
за фонетичними ознаками, запозичен

ня з nольської мови, де відповідне сло
во могло б становити паралель до укр. 
[.мартинЮк] «вид хруща» (пор.). 

Імарцбвка] (зоол.) «червона отруйна 
гадюка»; - очевидно, пов' язане з .ма
рець «березень» (див.). 

[марчек] «тринадцятий місяць за «не
бесним» ЬбСJисленняМ>> Корз;- очевидно, 
пов'язане з .март «березень» (пор. стсл. 
Mtp•rІ., схв . .марч, .марач «те.»), оскільки 
в давнину цей місянь займав особливе 
положення в календарі: з нього почи
нався рік.- Див. ще март. 

[марчити] «марнувати, марнотрати
ти»;- очевидно, нерегулярне утворен

ня, пов'язане з .марнувати, .марний 
(див.). 

[марчіти] «старіти; занепадати»;
очевидно, нерегулярне утворення, по

в'язане з .марніти, .марнйй (див.). 
марш «ритмічна хода в строю; похід; 

музичний твір з чітким ритмом, що 
відповідає ході; частина сходів між дво
ма майданчиками; (виг.) іди», .маршо
вИк, .маріиовйй, .марширувальний, .мар
ширувати, .мариtувати, [.машерувати 
Ж, .машируватu ЖJ;- р. бр. болг. 
м . .марш, n. marsz, ч. слц. нл. mars, 
схв . .марш, слн. mars; -через посеред
ництво німецької мови (н. Marsch) за
позичено з французької; фр. marche 
«хід, ходінню> утворене від ст. marcher 
«ступати», яке через нар.-лат. *marcare 
«бити, гупати» зводиться до лат. marcus 
«М:олотою>, пов'язаного генетично з псл. 
* moltь, укр. .молот, або, як запози
чення, до двн. markбn «позначати; *за
лишати сліди».- СІС2 519; СИС 296; 
Фасмер 11 576; Преобр. І 512; Горяев 
202; Briickner 324; Holub-Lyer 304; 
БЕР ІІІ 676; Mikl. EW 183; К!uge
Mitzka 463; Dauzat · 458; Gami11scheg 
598; Walde-Hofm. Il 37.- Пор. марка!, 
мблот1 • 

маршал, .маршальство СУМ, Ж, мар
шалкувати (заст.) «бути маршалом», мар
шаловати «ТС.» Бі;- р. бр. м . .маршал, 
п. marszalek, ч. marsai, слц. вл. нл. 
marsal, болг. .маршал, схв . .маршал, 
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слн. marsa!;- запозичення з німець
кої мови; н. Marschall походить від свн. 
marschalc, двн. marahscalc, що спочат
ку означало «конюх», а згодом набуло 
значення «наглядач над слугами князя 

в мандрівках та походах», звідки під 
час воєн <<аоєначальнию>; складається 

з двн. marah «кінь», спорідненого з 
дангл. mearh, англ. mare, дісл. marr 
«тс.», далі з дірл. marc, кімр. march 
«кінь», та scalc «служнию>, що відпові
дає свн. гол. schalk, днн. снідерл. 
дфриз. scalc, данг.!J. scealc, дат. шв. 
skalk, гот. skalks «тс.».- СІС2 518; 
Булаховський Нариси 101-102; Ше
лудько 39; СИС 296; Фасм_ер ІІ 576; 
Briickner 324; Machek ESJC 352; Ho
lub-Lyer 304; Holub-Kop. 217; БЕР 
ІІІ 676; Младенов 290; Dauzat 458; 
Юuge-Mitzka 464, 633.- Пор. мар
шалок. 

[маршалка] «гілочка, яку встром
ляють у коровай на весіллі» Ж, [.мар
селкаІ «те.» Корз;- запозичення з поль
ської МОВИ; П. f marszafka] «ТС.» ПО
в'язане з marszalek «маршалок».- SW 
Il 887.- Див. ще маршалок. 

маршалок «голова сейму в Польщі; 
предводитель дворянства; с·1ароста на 

весіллі», .маршалківський, ст . .маршалок'О 
(1361), .маршалка (!399); - р. [.марша
лок] «старший сват; дружка», бр . .мар
иtалак; -запозичення з польської мови; 
П. marszalek, ЯК і Ч. СТ. marsalek «Мар
шал», вл. marsalk «маршалок», похо
дить від свн. marschalc, первісно «ко
нюх», звідки нвн. Marschall, до якого 
зводиться й укр . .маршал.- Фасмер ІІ 
576; Sl. wyr. obcych 456; Briickne! 
324; Holub-Lyer 304; Machek ESJC 
352.- Див. ще маршал. 

[маршлs'ік] «гатунок чорної фарби 
в гончарів»;- тотожне з [.маиtлЯк] «су
міш водяних розчинів фарб із свинцем 
і піском (для фарбування посуду)» 
(див.). 

маршрут, .маршрутизація;- р. бр. 
болг . .маршрут, n. marszruta, ч. marsru
ta, слц. marsruta, м. маршрут, .маршру
та, схв . .маршрута, слн. marsruta;
запозичення з німецької мови; н. Mar
schroute є складним словом, утвореним 
з двох запозичених слів - Marsch 



мар'я 

«марш» від фр. marche «хід, ходіння» 
та фр. route «шлях», що походить від 
лат. rupta «пробитий шлях», пов'яза
ного з rumpo «розбиваю, пробиваю, 
прокладаю», спорідненим з лит. rupeti 
«турбувати».- CJC':! 519; СИС 296; Фас
мер ІІ 576; Преобр .. І 512; Sl. wyr. 
obcych 456; Holub-Lyer 304; БЕР ІІІ 
676; Оа uza t 458, 641; Ю uge-Mi tzka 
463.-Див. ще марш. 

Імар'я] (бот.) «братки (фіалка три
колірна), Viola tricolor L.» Mak; -ре
зультат скорочення назви [Іван та Ма
р'я] «те.», очевидно, запозиченої з ро
сійської мови; р. Иван-да-Марья утво
рено з особових імен Иван та Марья 
(пор. укр. брат із сестрою, брат та 
сестра, р. брат с сестрою, бр. брат
сястра «те.»); аналогічні польські та 
російські ботанічні назви різних рослин 
(11. marja, р. [марья]) пов'язані з цим же 
іменем, але вмотивовані інакше.- Див. 
ще Марія.- Пор. браткИ. 

мар'Яж «у картярській грі король і 
дама однієї масті в одного гравця»; -
р. мдрьЯж, бр. мар'Яж, п. mariaz «те.; 
одруження», ч. marias «те.», слц. ma
rias «вид гри в карти», схв. мд.рjаш, мд.
pujtitu. елИ. marjas «те.»;- запозичен
ня з французької мови; фр. mariage 
«одруження; вид гри в карти» пов'язане 
з marier «одружуватися», що походить 
від лат. maritare «те.», утвореного від 
maritus «шлюбний», яке зіставляється 
з дінд. maryal). «(молодий) чоловік, ко
ханець», перс. *maryaka- «хлопчик».
СІС2 519; СИС 296; Kopalinski 608; 
Sl. wyr. obcych 454; Holub-Lyer 303; 
Bezlaj ESSJ 11 168; Walde-Hofm. ІІ 
40-41. 

Мар'Ян, Маріан, МаріЯн, Мар' Я
ньо; - р. Мариан, МарьЯн, бр. Ма
р' Ян, МарьtЯн, 11. Marjan, ч. слц. Ma
rian, бo.nr. Mapudн, м. Мариjан, схв. 
MG.pjaн, Мд.риjіін, слн. Marijan; -за
позичення з латинської мови; лат. Ma
rianus виводиться від власного імені 
Marius як «належний до роду Маріїв»; 
далі зводиться до лат. mare «море», 
спорідненого з псл. more, укр. море; 
часто пов' язується як чоловіча форма з 
ім'ям .Марія.- Вл. імена 67; Спр. личн. 
И'vІен 433; Петровский 151; Илчев 321; 

марь 

Knappova 124.- Див. ще море.- Пор. 
марИна, МарИна, Марія. 

[мар'Яна] (бот.) «королиця звичай
на, Leucanthemum vulgare Lam. (Chry
santhemum leucanthemum L.)» Mak;
p. !марьЯнаІ «те.; маруна, Pyrethrum 
Scop.>); -результат видазміни назви ма
руна «Pyrethrum», зближеної з власним 
ім'ям Мар' Яна (nop. [марун(l лугова) 
«королипя звичайна»).- Див. ще ма
руна1. 

Мар'Яна- див. Маріанна. 

марямка - див. марена. 

[мар'янник] (бот.) «перестріч nольо
вий, Melampyrum arvense L.; перестріч 
дібровний, М. nemorosom L.»Mak;- бр. 
мар' Яннік « перестр іч»; -очевидно, запо
зичення з російської мови; р. марьЯнник 
«те.» пов'язується з ботанічною назвою 
Иван-да-Марья «братки, Viola tricolor L.; 
перестріч» (пор. укр. [Іван та Мар'я! 
«перестріч дібровний», [братчики] «те.»); 
назва зумовлена різноколірністю квітів 
перестрічу, як і брашів.- Шамота 86-
87; Фасмер ІІ 114; Нейштадт 499.
Див. ще мар'я. 

[марясИт(и)І «мрячити» JI; - очевид
но, запозичення з російської мови; р. 
моросuть, !мароситьІ «те.», морось 
«мжичка», й.зморось, [морозгаІ «те.», !мо
розжuтьІ «Мрячити» споріднені з слн. 
[mrseti] «мжичити», далі з псл. *mьrznQ
ti, *morzь, укр. мерзнути, мороз.
Мельничук Мовозн. 1980/6, 54; Фас
мер ІІ 657-658.- Пор. мерзнути, мер
кнути, мокнути, мороква. 

[марьl) (бот.) «ЛОбода запашна, Che
nopodiom botrys L.; лобода біла, Ch. 
album L. Mak; лобода гібридна, Ch. hy
bridom L. Mak; лобода червона, Ch. rub
rum L. Mak»; - р. [.марьІ «Лобода різ
них видів», (мара] «тс.»; -очевидно, 
пов' язане з (мир-зілеІ «лобода запашна», 
п. [mirzi!J «те.», ч. merlik «лобода», болг. 
[М'Орла] «те.»; конкретний характер 
зв'язку і дальша етимологія цих слі!_l 
вважаються неясними (Machek ESJC 
360; J m. rostl. 82); можуть бути пов'я
зані з коренем псл. mer-/mьr-/mor- «мер
ти, морити», як назви рослин, що вико

ристовуються в їжу під час rолоду (мо
ру).- Пор. мир3 • 
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[марь2 ] «пижмо звичайне, Tanacetшn 
vulgare L.; маруна тисячолиста, Pyre
thrum mi!lefoliatum (L.) Willd.» Пі;
результат контамінаtШ назв маруна «Py
rethrum», !маринька] «пижмо звичайне» 
і [мар!J] «лобода».- Див. ще марнна2 , 
маруна\ марьl. 

маса «речовина, матерія, з якої скла
дається предмет; кількість речовини да
ного тіла; безформна речовина; суміш; 
веJІика кількість», масошІк, масовка; -
р. масса, бр. болг. М. маса, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. 
masa, слн. masa, схв. маса, маса,·
запозичення з західноєвропейських мов; 
нім. Masse, фр. masse <<те.>) походять від 
лат. massa «брила, клубок», що зво
диться до гр. tt&:~a «тісто», утвореного 
від ttaaaro «мну, мішу», спорідненого 
з псл. mazati, укр. мазати.- СІС2 519; 
СИС 297; Фасмер ІІ 578; Горяев 203; 
Briickner 324; Sl. wyr. obcych 457; Ho
lub-Lyer 304; Holub-Kop. 217; БЕР 
ІІІ 677; Младенов 290; Bezlaj ESSJ ІІ 
169; Frisk ІІ 158-159, 180-181;Юuge
Mitzka 465; Юеіп 944.- Див. ще ма~ 
за ти. 

масаж, масажИст, масажувати, ма
сuвати; - р. массdж, бр. болг. масаж, 
ГІ. masaz, Ч. СЛЦ. masaz, БЛ. НЛ. СЛН. 
masaza. м. схв. масажа,· -запозичення 
з французької мови; фр. massage пов'я· 
:-;ане з шasser «розтирати», що походить 

від ар. massa «сприймати, дотикатисю', 
СПОрідНеНОГО З гебр. masas «ТС.», missёs 
«сприймати через ЩОСЬ», аК. masasu 
«\1азати; поширювати» (практику маса
жування запозичено до Європи зі 
Сходу); пов'язання з маса (Holub
Lyer 304) необгрунтоване.- СІС2 519; 
СИС 297; Brilckner 324; Sl. wyr. obcych 
457; БЕР ІІІ 677; Dauzat 462; К!uge
Mitzka 465; Юеіn 944. 

lмасалИrа 1 «мотя га, шахрай»; - оче
видно, запозичення з російської мови; 
р. [мосольtга] «жебрак, канюка» пов'я
зане з мос6л «Тс.; маслак»; виведення з 
рум. masa]agiu «СМОЛОСКИПНИК, бОСЯК» 
(Scheludko 138) Позбавлене підстав.
Див. ще маслак. 

ІмасамарнІ «частування під час ве
сіллю> Мо; - запозичення з молдав
ської мови; молд. маса маре «званий 
обід» (букв. «великий стіл») (як і рум. 
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шаsа mare «тс.») складається з іменника 
маса (рум. masa) «СТіЛ», ЩО ПОХОДИТЬ 
від лат. mensa, яке загальноприйнятої 
етимології не має, та маре (рум. mare) 
«ВеЛИКИЙ», ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО ЛаТ. mas, 
maris «чоловічий; потужний, могутній», 
так само з неясною етимологією. -
СДЕЛМ 249, 251; DLRM 479, 481; 
Wa!de-Hofm. ІІ 46-47, 70. 

(масеса] «млява, повільна жінка>> 
ВеЛ;- неясне. 

масИв «велика ділянка, однорідна за 
якимись ознаками», масИвний «великий; 
важкий; суцільний»; - р. массuв, бр. 
масіу, п. masyw, ч. masiv, masiv, слн. 
слu. masiv, вл. masi\v, нл. masiwпy, 
болг. масИв, м. масив, схв. масіlв;
запозичення з французької мови; фр. 
massif «важІшй, ваговитий» пов'язане 
з masse «маса», що походить від лат. 

massa «брила, грудка, клубок». - СІС2 

519; СИС 297; Sl. wyr. obcych 457; Ho
ILib-Lyer 304; БЕР ІІІ 677; Младенов 
290; Bezlaj ESSJ ІІ 169.- ДиЕ. ще 
маса. 

масИло -див. масть. 
маска «Заслона ДЛЯ ОбЛИЧЧЯ>>, [мазка] 

«металева сітка для захисту від бджіл», 
маскувальник, маскований, маскуваль
ний, маскувати; - р. бр. болг. м. мас
ка, п. ч. слu. вл. maska, схв. маска, 
слн. maska; -запозичення з французь
кої або німецької мови; фр. masque, 
н. Maske через іт. maschera «маска» 
ЗВОДЯТЬСЯ ДО ар. maskhara~' «насмішка; 
маска», пов' яз ан ого з sakh іга «(він) г лу
зvвав, насміхався».- СІС~ 519; СИС 
296; Фасмер 11 577; Hi.ittl-Worth 18; 
Преобр. І 512; Bri.ickner 324; Holub
Lyer 304; БЕР ІІІ 677-678; Младенов 
290; Matzeпauer 252; Kluge-Mitzka 464; 
Юеіn 944.- Пор. маскарад, машкар;іl. 

маскарад, маскарадник «учасник мас
караду»; - р. бр. болг. маскарад, о. 
maskarada, Ч. СЛЦ. СЛН. maskarada, БЛ. 
шaskerada, м. маскарада, схв. маскара
да, маскерада «маскарад»; - через ро
сійське посередництво запозичено з 
фраюlузької мови; фр. mascarade похо
дить від іт. mascherata «маскарад», по
в'язаного з maschera «маска>>.- СІС2 

520; Фасмер ІІ 578; КЗСРЯ 257; ТСБМ 
ІІІ 116-117; Bri.ickner 324; Holub~ 
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Lyer 305; БЕР І І І 678; Bezlaj ESSJ 11 
171: Dauzat 462.- Див. ще маска.
Пор. машкара1 • 

[маскарИти] «ганьбити, паплюжити; 
поганити» Ж. !маскалuти] «те.» Ж, 
!.мтикара] «сварка» МСБГ, маrик.арй.
ти(ся) «сварити(ся), лаяти(ся)» МСБГ, 
/,иашк.dрний] «сварливий» МСБГ; - р. 
[маск.ал] «насмішник», болг. маск.арЯ 
«ганьбити», лтск.ара «бешкетник, роз
пуспию>, .\:!. маскари «ганьбити», схв. 
маскара, . лшск.ара «посміх, кепкуван
ня»; -запозичення з тюркських мов; 

тур. maskara «посміх, глузування, кеп
кування», крим.-тат. маскара «те.» по

ходять від ар. maskharah «ЗНуІЦаЮІЯ, 
глузування»; форма !маск.алuти] виник
ла, мабуть, під впливом е:лова ск.dлйти 
(зуби).- Фасмер ІІ 577; БЕР ІІІ 678; 
Младенов 290; Bern. І І 23; Mikl. ТЕ1 2, 
123; Lokotsch 114; Riisiinen Versuch 
329.- Пор. маска, машкара1 • 

[маскозбб] (іхт.) «річкова мінога, Pet
romyzon planeri ВІ.» ВеБ, ВеНЗн, !мис
козіб ВеБ, мисказоб ВеБ, мускоз6б 
ВеНЗн] «те.»; - штучне складне утво
рення з основ слів мй.ск.а та [зоб] < 
дзьоб; назва зумовлена тим, що ця риба 
ротовою мискаподібною лієчкою приси
сається до своїх жертв.- Маркевич
Короткий 198.- Див. ще дзьоб, мИса. 

маслак 1 «велика (здебільшого стеген
на) кістка: суглоб Пі; напухлий м'яз 
Пі», !маслаtt6к.) «фаланга пальця», !мac
лattttя] (зб.) «маслаки», [маслЯк] «Мас
лаю>, маслш(уватий «кістлявий>>; - р. 
маслак, маслак., мос6л «маслак; свиняча 
або бараняча кістка, зокрема обгри
зена; [великий кусок м'яса з кісткою 
або без неї]», бр. маслак; - псл. mоs'Ь\'Ь, 
mos\ak'Ь; -очевидно, споріднене з лит. 
mёsa «м'ясо», ісл. musl «порубане» і, 
далі, з псл. mftso ( <*menso) «м'ясо» (з 
носов им інфіксом); спроби інших пояс
нень незадовільні (Фасмер ІІ 661-
662).- Мельничук 3тимология 1984, 
140.- Пор. м'Ясо. 

[маслак2 ] (бот.) «кукільван (рослина 
з отруйними плодами), Cocculus subero
sus D. С. (Anamirta cocculus Wigllt.)» 
ВеНЗн, Mak, [масла.r] «те.» ВеНЗн, 
ВеУг, Mak; ~ ч. [maslak] «дурман зви
чайний, Datшa stramonium L.», слц. 

масло 

(mas!iak, mas\ak] «ТС.», СХВ. маслак 
«те.; блекота чорна, Hyoscyaшus ni
ger L.», слн. [шaslak] «чемерник чорний, 
He\leborus niger L.», [masljak] «те.>>, 
lrпaslag] «беладонна, Atropa belladonna 
L.»; - запозичення з угорської і схід
нороманських (можливо. також з ту
рецької) мов; уг. maszlag «дурман», 
рум. (masJac] «ТС.», maslad «ПЛОДИ ку
кільвану», тур. maslak (шas!Ik) «дур
ман)) походять від ар. ша$1U~ (шaslaba) 
«паслін чорний, Solanuш nigrum L.».
Machek J ш. rostl. 208; Bezlaj ESSJ ІІ 
169-170; Bern. 11 29; Mikl EW 184; 
ТЕ\ Naclltr. І, 81; MNTESz ІІ 858-
859; DLRM 487. 

lмаслак3 ] (орн.) «дубоніс, Coccotllrau
stes coccothraustes L.» Дейн, !маслаtt6к.] 
«те.» Дейн; - неясне. 

[маслЄнка] (орн.) «плиска біла, Mo
tacilla alba L.» ВеНЗн; - похідне утво
рення від масло; мотивація назви не
ясна. 

маслИна (бог.) «Olea L.», маслИнка 
«лох, Eleagnus L.», маслИнові «ОІеасеае 
Liпdl.», !лtаслй.ttина] «маслина європей
ська, Olea europaea L.» Ж, Mak; - р. 
болг. маслИна, бр. масліна, др. маслина, 
м. маслинка, маслина, схв. маслина, 

маслина, слн. заст. mas!ina; - запози
чення з старослов'янської мови; стсл. 
M<'CMfНL1 утворене від ML1Ctl0 «олія», мож
ливо, як калька гр. ЄЛ.аіа «маслина» 
(при ЄЛ.а{О\' «оливкова олія») (з плодів 
маслини добувають олію); назва мас
лИнка для лоху постала за суміжні
стю.- Бісюліна-Клоков 257; Ней
штадт 396-397; Шанский 3ИРЯ l І 
132-133; Фасмер ІІ 578; Преобр. І 
512-513; Горяев 200; Bri.ickner 324; 
БЕР ІІІ 679; Младенов 290; Bezlaj 
ESSJ 11 170; Bern. ІІ 29; Mikl. EW 185.
Див. ще масло1 • 

масло1 «харчовий молочний nродукт; 
мінеральна жирова речовина; масти
ло», масельнИttк.а, масельце СУМ, Ж, 
[маслИнка] «посудина для збивання мас
Ла>> О, !маслиttка] «те.» О, масляна, лиіс
ляниця, .маслЯнка «сколотини; масель
ничка, мастильниця; мергельна глина», 

!маслЯр] «продавець масла», [масль6ни] 
«вид млинців», !масьо] (дит.) «масло», 
!.масилй.ста] (корова) «яка дає жирне 
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масло 

молоко» Гриц, І.маслін.нuйІ «масляний» 
Ж, !.масловатийІ «маслянистий» Ж. .мас
лян.Истиtl, маслити, [.маслув6ти1 «мас
лосвятити, робити маслосвяття», l.мac
ль6r-tumul «ялозити», !за.масль6катиІ «за
бруднити» Дз; - р. болг. м. .масло, 
бр . ..масла, др. .масло, 11. вл. нл. maslo, 
ч. слн. maslo, слц. maslo, ех в. масло, 
стсл. МtІсло;- псл. maslo <*maz
slo, утворене за допомогою суфікса 
-slo (пор. весло < *v·ez-slo) від основи 
дієслова mazati «мазати».- Фасмер 11 
578; Преобр. І 512-513; Горяев 200; 
Brikkner 324; Machek ESJC: 353; Ho
lub-Lyer 305; Holub-Kop. 217; БЕР 
ІІІ 679-680; Младенов 290; Bezlaj 
ESS.I ІІ 170; Критенко Встуn 552; 
Bern. JI 23; Mik!. EW lR5.- Див. ще 
мазати. 

Імас.rю2 ] «вид гри; вид дитячої заба
ви 0», !.масличкоІ «вид гри»; - р. (.мас
ло] «гра в дубинки; гра з дерев'яною 
кулькою; ямка в грі у свинІШ», !.маслен
ка] «rpa, у яку грали на масницю»;
nов' язане з .масло1 ; мотивація зв' язку 
неясна 

маслЮк1 (бот.) «гриб Ixocomus (Su
illus) luteus (IJ.) Quel. (Boletus L.)», 
[.маслЮ? ВеБ, Mak, .маслЯк, .масляник 
Mak, .масьлuник О, .масьн.єник О, .мас
льох Mak] «Тс.»; - р . .масленок, !.маслак, 
.маслЮк, .маслЯник], бр . .маслЯк, п. mas
luk, maslak, ч. mas\ak, maselnfk, слц. 
masliak, болг. маслен ка, масл6вка, слн. 
maslenka «тс.»; - похідні утворення від 
.масло, зумовлені тим, що шапинки цих 
грибів укриті елизавою маслянистою 
шкіркою; nop. нвн. Butterpilz «маслюю>, 
букв. «МGСі!ЯНИЙ гриб».- УРЕ 8, 529; 
SW ІІ 897: БЕР ІІІ 680.- Див. ще 
масло1 • 

[маслюк2 ] (бот.) «братки, фіалка три
колірна, Viola tricolor L.» Mak; - п. 
[masluk] «те.»;- похідне утворення від 
.масло; назва зумовлена, очевидно, блис
кучим виглядом квіток цієї рослини.
Вісюліна-Клоков 181-182.- Див. ще 
масло1.- Пор. маслЯнка. 

[маслЮк3 ] (зоол.) ((слима]{, Limax L.», 
(.маслак Дейн, .маслЯкІ «те.»; - nохідне 
утворення від .масло; назва зумовлена 
слизуватим характером тіла слимака.
БСЗ 6, 196.- Див. ще масло1 • 
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масляч 

[масляниця] (ент.) «нічний метєлик, 
Phalaena L.» ВеНЗн; - п. [maslak] «вид 
денного метелика»; -nохідне утворев
ня від масло; назва виникла у зв'язку з 
давнім віруванням у те, що душі по
мерлих втілюються в метеликів і можуть 
завданати шкоди худобі, зокрема псува
ти молоко; пор. і англ. butterfJy «мете
лик», букв. «масляна муха», нвн. [MiJ
chdieb] (назва метелика, букв. «молоч
ний злодій»), які вважаються етимоло
гічно неясними (ODEE ІЗІ).- Див. ще 
масло1 • 

[маслЯнка] (бот.) «лілея лісова, Li
lium шartagon L.: петрів хрест JJуска
тий, Lathraea squamaria L.; nарнло 
звичайне, Agrimoпia eнpatoria L. Mak; 
чистоті.п звичайний, Chelidonium majus 
.L. Mak; рястка Фішера, Ornithogalurn 
brachystachys Fisch. Mak; жовтець їд-
кий, Ranunculus acer L. Mak». [мас
ленке] «під'ялинник звичайний, Л1ono
tropa hypopitys L.» Mak, !масляникІ 
«басія олійна, Bassia butyracea Roxb.» 
Mak, !маслянки] «крокус строкатий, Cro· 
cus variegatus Нор. et Horn.)> Mak, 
[.масляночкаІ «лілія лісова» Mak, [мас
льонки] «петр ів крес1" лускатий>~ Пі, 
[масло вороняче] «лілія лісова; купина 
аптечна, Polygonatum officina]e АІІ. 
(Conva!Jaria polygonatнm)»;- р. [масло] 
«Л1л1я лісова», !маслёнокІ «те.», і.м:ас
ленка) «жовтеш, повзучий, Ranuncu]us 
repens L.», [маслЯнка] «жовтець їдкий; 
крокус (шафран) сітчастий, Crocus re
ticulatus Ster.», n. [ maslaszl «басі я», 
( mas!osz) «ЛlЛІЯ лісова», f masleszka} 
«те.», ч. вл. [masJenka] «жовтець», слц. 
lmaselnik, maselnicka] «лілія лісова», 
схв . .маслац «жовтець, RanuncuJus fica
ria>>; - похідні утворення від .масло; 
назви зумовлені народним уявленням, 
нібито згодовування коровам бульб лі
сової лілії, жовтцю і nод. (рослин а 
квітками жовтого кольору) забезпечує 
жовтий колір масла.- Machek J m. 
rostl. 49, 267.- Див.- ще масло1 • 

[масляч] «вино, сік із дуже стигло
го винограду» Ж; - п. maslacz «дуже 
солодке угорське ~ино», заст. masJarz 
«ТС.», СХВ. мacлfitz «СОрТ ГУСТОГО ВИНа», 
111дслащ «те.»;- через посередниитво 
ПОJІЬської мови запозичено з угорської; 



маснИй 

уг. mas]as «ВИНО другоЇ переГОНКИ» ПО
в'язане з mas «другий, інший», спорід
неним з мане. mat не.», хант. шоу
«інший», комі m~;d «інший, другий», 
фін. ест. muu «інший».- Briickner 325; 
MNTESz ІІ 852-853, 855. 

маснИй, маснавий, масник, маснИця, 
маснИця- див. масть. 

масон «представник релігійно-етич
ного руху, що виник у Європі в 
XVIII ст.», масонство;- р. бр. болг. 
масон, п. ·ч. слн. mason, м. масон, схв. 

мд.сnн, слн. mas6п; - результат утрати 
першого компонента в слові франклшс6н 
«те.», запозиченсrv1у з франнузької мо· 
ви; фр. fraпc-mщon «ТС.» (букв. «віль
ний каменяр») є калькою англ. freema
son «ТС.», утвореного з free «вільний» 
та masoп «каменяр», яке виниКJ10 з 

герм. * makoп «робити» (нвн. macheп 
«те.»), спорідненого з гр. f.tciaoш «мішу 
(тісто)», псл. mazati «мазати».- СІС2 

520; СИС 296-297; Фасмер ІІ 578; 
Kopalinski 611-612; БЕР ІІІ 680; Dau
zat 340, 448; Gamillscheg 586; Юuge
Mitzka 451; Юеіп 620, 925, 944.- Див. 
ще мазати. 

мастак «людина, вправна в чомусь», 
!маштак] . «те.»;- р. бр. мастак; -
пов'язане з майстер, р. мастер, як р. 
!маклак) з маклер.- Фасмер ІІ 578; Со
болевский РФВ 70, 77; Преобр. І 513; 
Горяев 203.- Див. ще майстер.- Пор. 
мистецтво. 

мастИка «густа маса з жировими та 
смолистими речовинами; суміш воску з 

фарбою для натирання підлоги; арома
тичнадеревна смолю> СУМ, )К, [мастИ.rа] 
«мастило» Ж;- р. болг. мастИка, бр. 
масціка, др. мастика «смола мастико
вого дерева», мастига «ТС.», п. mastyka, 
mastyks, ч. слц. mastix, вл. mastiks, 
СХВ. мастика, СЛН. mastiks, СТСЛ. МtІС
ТИК6;- запозичення з грецької мови; 
гр. ~--tаатt'ХЧ «запашна деревна смола>> 
пов'язане з f.tаапхаш «скрегочу зубами», 
f.tctotiof.tat «жую, їм», які задовільної 
етимології не мають.- СІС2 520; Фас
мер ІІ 579; ГС3 123; Преобр. 1 513; 
Горяев 203; Kopalinski 612; Holub
Lyer 305; БЕР ІІІ 681; Младенов 290; 
Matzeпauer 252; Frisk ІІ 179-180, 182; 
Boisacq 612, 613. 

мастодонт 

мастИло, мастИльник, мастИти, мас-
тільниця, мастка, масткИй -див. 
масть. 

мастИт (мед.) «запалення молочної 
залози, грудниця»; -р. болг. мастИт, 
бр. мастьtт, ч. mastitis, mastitida,cлц. 
mastitida, схв. маститис, слн. masti
tis;- запозичено з грецької мови, мож
ливо, через латинську (лат. mastitis); 
гр. f.tCXO"Ttтt~ «те.» утворене від f.tCXO"т6(; 
(f.tao1't6 ~. f.tCXa66 ~) «груди (переважно жі
ночі)», с.порідненого з двн. mast «корм, 
фураж», лат. madeo, madёre «бути мок
рим, повним», дінд. medab «жир, са
ло».--СІСZ 520; Holub-Lyer 305; 
РЧДБЕ 514; FriC-k ІІ 183; Pokorny 
694-695. 

[мастИти] «здвигати (плечима)» 0;-
неясне. 

мастИтий <шоважний, статечний; 
вельмишановний»; - р. лtастuтьtй, бр. 
масцітьt «те.», др. мастит'Ь «помаза

ний», болг. мастІІт «маститий»;- книж
не запозичення з старослов' янеької мо
ви; стсл. МtІстит·" «помазаний» утворено 
від МІІСТІ. «миро», мtстити «мастити».

Булаховський Вибр. пр. ІІІ 434; Фас
мер ІІ 579; Прсобр. І 514; БЕР Ill681; 
Младенов 290.-- Див. ще масть. 

[мастіrорити] «бити, лупцювати» Ме, 
!люсці.r о рити] «те.» Ме; -очевидно, ут
ворене (можливо, в бурсацькому сере
довищі) на основі гр. f.tCXOтty6ro «б'ю, 
шмагаю», похідного від f.ttXO"тt~(-tyo(;} 
«батіг, канчук», пов'язаного з -f.taa
oaaitat, f.tCXtOf.tat «обмащую, доторка
юся», можливо, спорідненими з укр. 
маяти, махати.- Frisk І 183; Boisacq 
601.- Пор. махати, маяти. 

[мастка] «кістка» Ж;- неясне; мож
ливо, результат контамінації слів мас
лак і кістка. 

мастодонт «викопний ссавець, схо
жqй на слона»;- р. болг. мастодонт, 
бр. мастад6нт, п. ч. слц. mastodont, 
вл. mastodoп, схв. мастддон(т), слн. 
mastod6n(t); - назва, засвоєна JІітера
турною мовою з новолатинської науко
вої номенклатури; нлат. mastodoп (род. 
в. mastodontis) «те.» утворив французь
кий зоолог Кюв'є з основ гр. 1-1аат6~ 
«Груди, ВИМ' Я» Та olJOu\; (род. В. о66vто~) 
«зуб», спорідненого з лат. dens «ТС.», 
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масть 

лсл. *d~sna «ясна».- СІС2 520; Kopa
linski 612; Ho1ub-Lyer 305; РЧДБЕ 
514; Dauzat 463; Klein 946; Boisacq 
598, 613, 686.- Див. ще мастИт, Ясна.
Пор. дантИст. 

масть «мазь; колір, забарвлення (зо
крема, волосяного покриву у тварин); 
один з чотирьох розрядів карт у КОJ10-

ді», [масйло] «мастило» Ж, lмасник) «по
{;у дина для масла» Пі, маснИця, маснИч
ка «те.», J'.1аснйця «сироnусний тиждень» 
СУМ, Ж, !мастелuха] «весільна ку
харка» Корз, мастИло, мастИльник, мас
тИльниця «робітниця, що змащує виро
би; ПОСудина ДЛЯ МаСТИЛа», f АШСІ71lЛЬ
НиЦЯ] «маза<ТJьниuя», [мастка] «масть» 
ВеБ, Імастя) «тс.» Ж, (мащілн.ик) «шту
катур» МСБГ, ІлtащІнник] не.» МСБГ, 
І.иаснавий] Ж, лtаснйй, мастИльний, 
масткИй, мащений, мастйтu, [маська
ти] «намазуватИ>> Ж, [вtдhtастка] «бо
рошняний клейстер; борошняна при
права ло корму», lнамаст) «забарвлен
ня, колорит» Ж, [намащеник) «помаза
нець» Ж, [омdста] «жир; приправа», 
[6масть) «те.» Ж, [6бмасткаl «примаст
r<а» ж:, nрймастка;- р. масть «за
барвлення ЦJерсті; розряд карт у коло

лі>), бр. масць «те.; мазь», n. masc «масть, 
мазь», ч. mast ((мазь», слп. шast' «жир; 
мазь», болr. маст «жир; фарба>', м. 
маст «жир, масло», схв. лtдст «жир; 
мазь; колір», слн. mast «ЖИр», стсл. 
М<'СТІ. «мазь, миро; олія, жир»;- псл. 
mastь < * maztь «мазь, масть, забарв
лення», похідне від mazati «мазати».
Булаховський Вибр. ІІр. ІІІ 368; Фас
мер ІІ 579; Преобр І 514; КЗСРЯ 
257; Briickner 325; ,Тv\achek ESJC 353; 
Holub-Kop. 217; БЕР ІІІ 680-681; 
Skok ІІ 383; Bezlai ESSJ 11 170; Bern. 
11 23-24; Mikl. i::\V 185.- Див. ще 
мазати.- Пор. масло1 • 

масувати «зосереджувати в одно~у 
місці (війська, авіацію тощо)», масова
ний; - р. массuровать, бр. масіраваць, 
п. masowac, бо,ІJГ. масИран «масова
ний»; - запозичення з французької мо
ви; фр. masser «масувати» є похідним від 
masse «маса».- Dauzat 462.- Див. ще 
маса. 

масштаб, масtuтабний; - р. мас-
штаб, бр. лшutтdб, п. заст. masztab, 
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болг. мащаб, масщаб; - запозичення з 
німецької мови; н. Ma~stab «міра, мас
штаб; (букв.) палиця для вимірювання» 
утворено з основ слів Ма~ «міра», по· 
в'язаного з messen «міряти», спорідне
ним з лат. meditor «обмірковую; за
думую», гр. ~-tЄбo~-taL «те.», дінд. masti
( <*mad-ti-) «Міра, Вага», ПСJІ. mera, 
укр. міра, та Stab «Палиця; жезл; стри
жень».- СІС2 520-521; Фасмер 11 579; 
Преобр. ІІ 389; Горяев 203; Sl. wyr. ob
cych 420; Б ЕР І І І 700; Младенов 202; 
Кluge-Mitzka 465, 475.- Див. ще мі
ряти, штаб. 

масЮненький, масюпуній - див. ма
лИй. 

[мас( ь )ля] «галстую> О, [мащлик, 
мащлі] «ТС.» Лизанець; - ч. mas]e 
«банп, СЛЦ. mas]a, masпa «ТС.»; -через 
чеську і словацьку (можливо, також 
угорську- yr. [masliJ «ТС.») мови запо
зичено з німецької; н. Maschel є деміну
тивом від Masche «петля, вузол» (двн. 
днн. masca), спорідненого з дісл. m<;>skvi, 
дангл. тах «те.», англ. mesh «петля, 
ВічКО», далі З ЛИТ. mazgas «ВУЗОЛ», 
m~gzti «зав'язувати; .в'язати».- Лиза
неu 609; Holub-Lyer 305; Holub
Kop. 218; Юuge-Mitzka 463-464; Po
korny 746. 

мат1 «відсутність блиску», матовий, 
матувати «робити матовим»; - р. бр. 
болг. мат, п. ч. mat, слц. matny, вл. 
matowy, болг. м. матов, схв. мат, 
слн. mat; - запозичення з німецької 
або французько·!· мови; нвн. ma tt «В' я
лий; матовий, тьмяний», фр. шаt «ма
товий» походять від нар.-лат. mattus 
«воrкий», яке зводиться до лат. maditus 
«воrкий; слабий, м'який», або від ар. 
mat «переможений; мертвий».- СИС 
297; Фасмер ІІ 582; Преобр. І 515; Го
ряев 203; Briickner 325; Sl. wyr. obcych 
459; Holub-Lyer 305; БЕР ІІІ 686; 
Gamillscheg 607; Dauzat 463; К\еіn 946. 

мат2 «у шаховій грі безвихідне nо
ложення короля»; - р. бр. болг. м. 
мат, п. ч. СЛІІ. mat, Бл. matt, схв. мат, 
слн. mat; - занозичено з французької 
мови, можливо, через посередництво 

німецької (н. Matt); фр. mat «те.» є ча
стиною вислову echec et mat «шах і 
мат», якому відповідає ісп. jaque у mate 



мат 

«ТС.», ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО ар. as-sah mat 
<;король помер».- СІС2 521; СИС 297; 
Фасмер 11 579-580; Преобр. І 515; 
Briickпer 325; Kopaliiiski 613; Holub
Lyer 305; Holub-Kop. 218; БЕР ІІІ 
682; Младенов 290; Bern. ІІ 25; Mikl. 
EW 184; Юuge-Mitzka 467; Юеіn 
946; Matzenauer LF 10; 64; Lokotsch 
І 15.- Пор. мат\ шахмати. 

[мат3 ] «крамна тканина ]v\СБГ; сорт 
тканини (Ме)». І.матоr;ий] (Ме), МСБГ;
можливо, тотожне р. [.мата] «бавовняна 
або льняна· тканина», яке виводиться 
(Фасмер ІІ 580; Ramstedt 258) з калм. 
mata «те.», запозиченого з китайської 
мови. 

мата «підстілка», [.мат], .матка 
~<те.»; - р . .мат, бр. л1dта, п. вл. ma
ta;- через польське посередництво за
позичено з німецької або італійської 
мови; нім. Matte (двн. matta), іт. matta 
походять від лат. matta «те.», що зво
диться до гебр. mi tta h «постіль, ліжко», 
nов'язаного з nathah «розстеляти».
СІС2 52!; СИС 297; Bri.ickner 325; Sl. 
\vyr. obcych 459; Юuge-Mitzka 467; 
Юеіn 946; Walde-Hofm. li 52. 

матадор «тореадор, що завдає бикові 
останнього удару»; - р. бр. болг . .ма
тадор, п. ч. слц. вл. matador, схв . .ма
тадор, слн. matad6r; - запозичення з 
іспанської мови; ісп. matador «Головний 
тореадор» є похідним від matar «убива
ти», яке виводиться від mat «мат у ша
ховій грі» (Dauzat 463; Gamillocheg 
607; Юеіn 946) або від лат. macto «при
ношу в жертву. вбиваю>> (Holub-Lyer 
305; Кluge-:-Mitzka 466).- СІС2 521; 
СИС 297; Фасмер ІІ 580; Kopaliiiski 
613; БЕР ІІІ 683. 

[маталs'іти] «кидати на купу якусь 
мішанину» Ж; - очевидно, результат 
контамінації слів !гатлЯтиІ «те.» і .ме
тати (див.). 

матаржани, .матаржuн- див. ма
корженик. 

[матаріюш] «нотаріус»· ВеБ, [.манта
реушІ «те.» ВеБ;- ~апозичення з поль
ської мови; п. [matereus, matereusz, 
mateгyjus] є результатом видазміни слова 
notariusz «те.»- Оньшrкевич Иссл. п. 
яз. 2.34; SW НІ 413. -Див. ще нота
ріvс. 

матерзамка 

МатвіН (чоловіче ім'я), Матвійко, 
[Матей, Матій, Матхей, Матqш, 
Мафтей. МахтейІ, Матвіїха «дружи
на Матвія», ст. Матеи (1479), Матвей 
«даньш, (да)рова(ньш)» (1627): - р. 
Матвей, Матфей, бр. Мацвей, др. 
Матееи, Маттьи, Маттеи, п. Maciej, 
ст. Mateusz, ч. Matej, Matyas, слц. нл. 
Matej, м. Macij, Matej, болг. Матвей, 
Матей, схв. Мдтujііш, слн. Matej, стсл. 
it1liT~fiІ, it)liTT'Eu, іtl<ІтТЕи;- через 
церковнослов'янське посередництво за
позичено в давньоруську мову з греuь

ко·J·; гр. Maт\ta'lo~ походить від гебр. 
mati1iahu, mafi!iah «дар (бога) Ягве, 
божий чоловік».- Вл. імена 67; Берин
да 222; Фасмер ІІ 580; Петровский 154; 
Спр. личн. имен 435; Knappo\ra 125; 
Илчев 325. 

математика, .мателютизаціп, .мате
матик, .мате.матйчний, мателютuзува
ти; - р. болг. м . .математика, бр . .ма
тз.матьtка, п. matematyka, ч. слц. в.1 
matematika, схв . .математика, слн. ma
tematika; - запозичення з латинської 
мови; лат. шathёmatica «ТС.}> походить 
від гр. fta1'ta1lfШтt%-Yj (тs xvYJ) «математич
не (ми стептво )», пов' язаноrо з ~-tci1'tllf1CX 
~знання, вчення; наука про величини», 

flCXV\taІ'W «вивчаю, пізнаю», спорідне
ними з лит. mafidras «бадьорий, жва· 
вий», псл. mQdrь «мудрий», укр . .муд
рий.- СІС2 521; Фасмер ІІ 580; HiШl
Worth 14; Kopa!iiiski 613; Holub-Lyer 
305; БЕР ІІІ 684; Юuge-Mitzka 466; 
Юеіn 947; Frisk Il 170~171.- Див. ще 
мудриИ. 

[матербас] «пістря (вид грубої лля
ної або бавовняної тканини)»; _:_ неясне. 

[матерзак] «великий клунок» О; -
запозичення з німенької мови; н. Markt
sack букв. «базарний мішою> складається 
з основ слів Markt «ринок» і Sack «мі
шок»; -Онишкевич І 432.- Див. ще 
маркітант, сак1 .- Пор. жак 1 , Ярмарок. 

[матерзанка] (бот.) «чебрець звичай
ний, Thymus serpyllum L.» Г, Пі, 
Mak, [.матержанкаІ Mak;- бр. [.ма
цержанка] «те.»;- запозичення з поль
сько·J· мови: п. macierzanka «ВИД чебре
uю; материнка звичаtн~а, Origaпom vu!
gare L.» походить від macierz «матір» 
і відповідає укр. .матсрйнка.- SW ІІ 
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839; Вісюліна-Клоков 297.- Див. ще 
материна.- Пор. матіжанка. 

(материдушка] (бот.) «чебреuь зви
чайний, ThymtJS serpyllнm L.>> Mak; -
р. Іматкина душка] «ТС.>>, душіща <<Ма
теринка, Origanum L.>>, бр. мацярдt)ш
ка «материнка; (чебреuь]», п. r macier
duszka] «Материнка звичайна, Origanum 
vulgare L.>>. ст. macierza duszka «Чеб
рець», ч. matefidouska, слц. materidus
ka, хорв. слн. materina dusica «тс.»; -
складне слово, утворене з ОСІІОВ іменни
ків мати · (род. в. матері) і фjшка 
(зменш.) «душа»; можливо, що перший 
компонент є результатом видазміни дав
нішого (діви) Марії; повір'я, згідно з 
яким у цю рослину перевтілилася душа 
молодої матері, яка рано померла, оче
видно, виникло nісля деетимологізації 
первісної назви; менш обгрунтоване при
пущення (Bern. І 235) про зв' язок з па
звою бджолиної матки.- Фасмер І І 
.5R2: Machek J m. rost1. 202.- Див. ще 
душа, мати1 .- Пор. материна. 

матерИй «досвідчений, значний, літ
ній (про людей); зрілий, повний сил, 
міцний (про тварин)» УРС, Ж, [м.атер
нuй] «застарілий», матеріти «дебеліти; 
ставати дорослим: старіти; r порохня
віти ВеБ]>>,· за.матерілий «зрілого ві
ку, змужнілий. заІюренілий», замате
ріти «досягти зрілого віку, закоренітИ>>, 
ІзаматерІіітu] «потовщати; стати літ
нім>> О, Іуматеріти] «зміuніти, змужні
ПР>. [у.матерніти] «те.»;- р. маrпер6й, 
маrпёрьtй, бр. мацёрьt, [мат6рньz] «ве
ликий, величезний», др. заматер'Бти 
«досягти зрілості, постарітю>, замато
рБти «1с.», п. ст. zamatorzaly «затвер
ділий, задубілий>>, болг. [матор) «ста
рий>>, СХВ. мarnop «ЛітніЙ>>, СЛН. mat6r 
«літній, старезний», стсл. МІ1Т~Р" «ста
рий, старезний>>; - псл. mаtегь «зрі
лий». пов'язане з mati «мати»; існують 
також думки Про сnорідненість із лат. 
maturus ~<зрілий, дорослий>> (Горяев 203; 
Mei!!et Etudes 407; Mat'zenauer LF 10, 
64), вірм. шr.iri «(будівельне) дерево» 
(Bern. І І 25-26):- Фасмер І І .581; 
Преобр. І 514; БЕР ІІІ 686-687; Мла
денов 291; Skok ІІ 190; Мартьшов ЯзЬІк 
84-85; MikJ. EW 184; WaJde-Hofm. ІІ 
50-51.- Див. ще мtти 1 . 
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матерИк «континент; tlідгрунтю>;
р. матерИк «кшпинент; !твердий грунт; 
високе місне; глина; чорнозем; річи
ще]», бр. мацярьtк, болг. м.атерик: -
пов'язане 3 м6терuй; виникло, оче
видно, з вислову материй (старий, 
твердий) грунт; пор. нвн. Muttererde 
«матерню>, букв. «матерннсьІ<а земля».

Булаховський Вибр. 11р. ІІІ 361; Луки
чева Проблемь1 ономастики. Вологда 
1979, 127-131; Фасмер ІІ .580; Преобр. І 
.514; Горяев 203; БЕР ІІІ 685.- Див. 
ще м:ітерИй. 

[материна] (601.) «буквиuя лікарська, 
Betonica officinaJis L.>> Mak, матерИNка 
«душиця, Origanuш L.; [буквиця лі
карська; чебрець звичайний, Thymus 
serpy11um L.; щебрушка польова, CaJa
mintha acinos Bth (Acinos arvensis 
Dandy ); лобода <:мершоча, Cheпopodiu m 
vu]varia L.; пахучка, C1inopodium L. 
(CaJaшintha cJinopodium Bth.); синяк 
звичайний, Echium vulgare L.; суниuі 
лісові, Fragaria vesca L.>> Mak, [мате
риска] «материнка. Origanuш L.» Mak; -
р. [матерйнка] «материнка, Origaпuш 
L.; суниці лісові», бр. [мацеранка] «Ма
теринка», [мацічнік] «шебрушкю), п. 
macierzanka «чебреuь>>, ч. ст. і діал. 
шatefinka, болг. [матерка] «те.>>; -
очевидно, результат спрощення склад

ного утворення [материдцшка] «Tc.».
Machek J ш. rostl. 202.- Див. ще мате
ридуш ка. 

матерИнки -див. м:іти1 . 
[материЯl «ліва чепіга» Ж;- неясне; 

можливо, запозичення з польської мови 
(пор. п. materja «дерев'яні пристроЇ»). 

матеріал, матеріальний; - р. болг. 
материdл, бр. матврьtіtл, п. шaterial, 
ч. слц. слн. шaterial, вл. material, м. 
материjdл, схв. матерйjал;- можливо, 
через посередництво польської мови аа
позичена з середньолатинської; елат. 
materialis «матеріаЛ>> виникло з лат. 
materia]is «МатеріаЛЬНИЙ»; ПОХЇДНОГО Еід 
materia «матерія, матеріал».- Фасмер 
ІІ 581; Bri.ickner 326; Kopalinski 612-
614; Holub-Lyer 306; HoJub-Kop. 218; 
БЕР ІІІ 684; ХаритоноваМовозн. 1984/1, 
74.- Див. ще матерія1 . 

матерія1 «тканина;' гнійні виділенню, 
матерчатий, м.атер' ftний «ПОШИТИЙ із 



матерія 

тканини», [материзувати] «Гноїтисю> 
МСБГ, [материз6ванийl «нагноєний» 
МСБГ; - р. [материяІ «гній», [мате
рйца] «тканина», бр. матЗрьtя «ТС.», 
п. materia <<гній; (заст.) тканина», ч. 
materie «матеріал; гній», слu. materia 
«тканина; кал, послію>, · вл. нл. materija, 
болг. матерая «тканиню>, м. материjа, 
схв. мдтериjа «ТС.>>, слн. materija «ре· 
човина»; - запозичено ::s латинської мо· 
ви, можливо, через посереднинтво ооль

ської; лат. materia «матерія, речовина, 
зокрема будівельний ліс, деревина» є 
похідним від mater «мати» (стовбур 
дерева сприймався як «мати» гілок), 
що відповідає укр. мати.- СІС2 521-
522: Фасмер ІІ 581; Преобр. І 514; 
Горяев 203; НіШІ-Worth 15; Brйckner 
326: Kopaliiiski 613-614; Machek 
ESJC: 354-355; Holub-Lyer 306; Ho
\ub-Kop. 218; БЕР ІІІ 685; Walde
Hofm. ІІ 50-51; Харитонова Мовозн. 
1984/1, 74; Юеіп 947.- Див. ще мати1 . 

матерія 2 (філос.) «об'єктивна реаль
ніС1N>. матеріалі:оація, матеріалізм, лш
теріалісrп, матеріалістИчний, матері
альний, мamepia·ziзyfJaтu; - р. болг. ма
rперия, бр. маrпврьщ п. materia, ч. ma
terie, слu. materia, вл. нл. materija, 
м. матерujа, схв. матёрujа, cJJн. mate
rija; - очевидно, чере3 посередниитво 
німеuької мови (нім. Materie) запозиче
но з латинської; лат. materia «матерія, 
речовина; будівельні матеріали, буді
вельни/1 ліс; деревина», похідне від 
mater «мати; стовбур дерева», набуло фі
лософського значення в результаті каль

кування гр. 1\Л.І] «ліс; деревина; речо
вина, матерія».- СІС2 521-522; Фас
мер ІІ 581; Преобр. І 514; Brlickner 
326; Kopalinski 613-614; Holub-Lyer 
306; БЕР ІІІ 685; Skok ІІ 388; Walde
Hofm. ІІ 50:-51; Харитонова Мовозн. 
\984/1, 74.- Див. ще матерія 1 . 

[ матернИк] (геол.) «материнська гір
ська порода» Ж, [матuчнu,..] «ТС.» Ж:
похідні утворення від мати, матерній, 
можливо, зумовлені впливом нім. Mut
tergestein «тс.», пор. ч. matefska hor
niпa, ели. materska hornina «тс.».
Див. ще мати1 . 

(матер'sінка] «Вінок з різнокольоро
вих паперових квітів у дівчат»; - оче-

мати 

видно, пов'язане з матерtя «тканина», 
матер'Яний «пошиrий з тканини» (квіти 
у вінку були, мабуть, і з тканини).
Див. ще матерія1 . 

[матеус] «багаторічна культурна тра
ва, суміш конюшини і тимофіївки» 
МСБГ, [матавус, матевус] «тс.» МСБГ, 
[.-иатіювка] «тимофіївка, Ph\eum L.» 
ВеНЗн: - результат видазміни вжива
ної в минулому при позначенні тимофі
ївки особової назви лат. Timotheus 
(<гр. Тч.t6-&с:щ) t<Тимофій» (пор. нім. 
Timotheusgras, букв. «Тимофійова тра
вю>), зближеної з фонетично подібною 
назвою лат. Matheus «Матвій».- Див. 
ще тимофіївка, Тимофій. 

мати 1 (іменник), [мать] «Мати» ж. О, 
[лtатер] Ж, Аtатір (заст.) «те.», мате· 
рйзна «спадщина від матері; [батьківщи
на]» Ж, [матерuзнина] «ТС.» Ж, іматерuн
кu] «насінні коноплі», [.м.dтернuця Ж, ма
rпірнuця О, МСБГJ «ТС.», матерИнство, 
[матерuнщuна] «спадщина після мате· 
рі» ЛЧерк, [матирщйнаl «ТС.» ЛЧерк, 
[маrпuця] «(анат.) матка; дика свиня; 
матка бджіл», матінка, r матін6йка] 
(пестл.) «мати» О, матіночка, матірка 
«Мати; коноплі з жіночими квітками», 
[Аtатірницяl «конопля матірка)) ВеНЗн, 
матірщИна «матюю>, [ .. ttarnixнa, матохна 
ЖJ, матка «мати; плідна самиuя у тва
рин; бджола, що відкладає яйпя; (анат.) 
uterus; [воскова жила; коноплі з жіно
чими квітками; (у дитячій грі) вожак О; 
хрещена мати; весільна мати]», [матка 
мураищнаІ «велика мурашка у му
рашнику» Дейн, lмamкul (uерк.) «успін
ня боrородиuі» О, маточка «(бот.) uен· 
тральна частина квітки; [мати; хреще
на мати]», маточник «комірка у вулику 
для матки; пристосування, яким ловлять 

бджолину матку; приміщення для ма
тgк тварин; рослина, яку використову

ють для вирощування нових рослин, 

шкілка; [барліг; сітка для бджіл 
ЛПол]», маrпt}ня, матусенька, мarnt}cя, 
Іматухна] Ж, [матущнuк] «стадо дій
них овеuь: лоза винограду, яку зали

шають на розплід» Гриu, матЮк, [ма· 
тюнка], [маrпюрка] «коноплі з насін
ням» ВеБ, [матерuзненuй] Г, Ж, ма· 
mepuн, матерйнськuй, [мrітернuй] Ж, 
матерній, [матерні (коноплі) О, ма-
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мати 

тірнl, матірчаті (коноплі) ЖJ, [ма
тичнийl Ж, матірний «зроблений з ма
тірки», [матірчатий, .матчаний] «те.», 
матінчин, [.матінчйний] ВеБ, Аtатірчин, 
матковий, [.матковИй] «ЧОЛОВіК хреще
НОЇ матері>> МСБГ, .маточковий, маточ
ний, .матусин, .матчин, [.матерйтися] 
«матюкатисЯ>>, [.матеркувати], матірку
<>ати «ТС.>>, [.матерювати] «бути весіль
fЮЮ матір'ю>>, [.матінкувати] «часто го
ворити: qx, матінкО», [.маткуиати] «бу
ти хрещеною матір'ю на весіллі або 
1віздинах» МСБГ, .матюкати, безлютень 
«рій бджіл без матки», безматок «Тс.», 
бсзи6:терній «який не має матері», !беа
мdтнtй] «який н~ має матки», безматоч
ний «ТС.», прамати, праматір, пра.ма
терuнський; - р. мать, род в. ма
тери, бр . .маці, др . .маrпи, род. в . .мате
ре, п. matka, (заст.) mac, шасі, macierz, 
ч. mati, {заст.) mat', шаtе\·, C"1U. mat', 
mater, [mati), вл. mac, (заст.) macer, 
нл. mas, maser, полаб. motei, болт. май
ка, .мати, м . .маjка, схв . .мати, род . .ма
терё, слн. mati, род. в. matere, стсл. 
М<'Ти; - псл. mati, род. в. matere; -
споріднене з лит. m6te (род. в. m6ters) 
«жінка, дружина», m6tina «мати», лтс. 
mate, прус. muti, дісл. mooer, двн. muo
ter, нвн. Mutter, англ. mother, лат. ma
ter, гр. ~L-~-пJp, дінд. matar-. ав. matar-, 
вірм. mair, тох. А тасаг, тох. В macer 
«ТС.»; іє. * mater-, утворене За ДОПОМО
ГОЮ суфікса -ter- від кореня *та-, що 
походить 3 дитячої мови.- Бурячок 
24-25; Фасмер ІІ 583-584; Преобр. І 
516; Горяев 203; Brlickner 325-326; 
Machek ESJC 355; Ho!ub-Kop. 218; 
БЕР ІІІ 685; Младенов 291; Skok ІІ 
389; Bez\aj ESSJ fi 171; Критенко 
Вступ 504, 540; Трубачев Терм. родства 
30-34; Bern. ІІ 26-27; Mik1. EW 184; 
Trautmann 170-171; Pokorny 700-
701; Гамкрелидзе-Иванов 765. 

мати2 (дієслово) «володіти; бути nо
винним; збиратися», матися «бути, жи
ти; lжити заможно, не знати злшшів 
0]», [мавати] Ж, .майно, [.манок] «май
но», [.матнuй] «заможний>>, [пщtатися] 
«пообіцятm>; - р. заст. имать, [.мать, 
мати], бр. [імаць], .маю, п. вл. нл. тат, 
Ч. тат, СТ. jтат, CJI[I. mat', тат, ПО
лаб. тот, болг. u.мам, м. и.ма, схв. 
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ма тИчка 

іt.мати, стсл. иМdМІ..;- псл. *jьmati, 
*jьmamь «брати; мати», пов'язане з 
*jьmeti «мати», *j~ti, *jьm<;_> «брати»; -
зникнення початкового і в українській, 
білоруській і західнослов'янських мо
вах пояснюєл,ся скороченням і перероз
кладом форм із запереченням: ne + 
+ imati > nemati > ne mati. -Фас
мер ІІ 128; Преобр. І 269-271; Staw~ki І 
450-451, 452-453; Bri.ickner 331-332; 
Machek ESJC 366; Ho!ub-Kop. 225-
226; БЕР ІІ 69-70; ЗССЯ 8, 224-225; 
Bern. І 1125.- Див. ще імати.- Пор. 
йнЯти, маЄток, немає, Яти. 

[матйиа] «листя картn11лі, буряків і 
моркви» Ж, О, !.матuн.'ІІ «те.» О;- бр. 
[лшціна] «Картоплиння», 11. [macina} 
пс.»;- очевидно, 11сл. [matina] «ба
дилина», що утворилося з пatina «ТС.», 
похідного від nati {род. в. natere) «ба
дилля, гичкш> під впливом фонетично і 
морфологічно схожого mati (род. в. 
matere) «мати»; пор. р. [.матина] «ма
ти». -Див. ще нать. 

матица -див. матнsі 1 . 
[матиця] «в1улка у млиновому коле

сі», .маточина «середня частина колеса 
з отвором длп осі~> СУМ, О, [.матучник] 
«стрижньовий корінь дерева» Корз: -
р. [.матица] «головна частина, середи
на; поперечний брус у стелі і під підло
гою; планка граблів, у яІ<ій закріплю
ються зубt!і», п. [matoczyna! «маточина» 
(з укр.), ВЛ. macica «ГОЛОВНа Підпірка; 
головний стовбур; основна частиttа», 
схв. .матица «вихідна, центральна ча
стина», ели. matica «середня частина»;
псл. matica «осередОК>>, пов'язане з mati 
«мати».- БулаховськиЇІ Вибр. пр. ІІІ 
352; БЕР ІІІ 685-686.- Див. ще ма
ти1.- Пор. матнЯ1 . 

[матИчка] (бот.) «Підбіл, Tussilago 
farfara L.» О, [матоtиник Mak, .мачиш
ник Mak, .мачуtuник Mak]; - р. [.мсі
точник], бр. [.матаtuнік], п. [macicznik], 
ч. [matefi1icko] «те.»; -очевидно, ре
зультат видазміни назви .мати-й-мачу
ха (р . .мать-и-.мачеха) «те.», пов'язано·! 
.з різницею \-!ЇЖ світлою спідньою («тев
лішою», опушеною). і темною верхньою 
(«холоднішою>>, б.тшскучою) поверхнею 
листя підбілу.- Шамота 86-87.- Див. 
ще мати1.- Пор. мачуха. 



матіжеінка 

[матіжанкаl (бот.) «чебрець боровий, 
Thymus (?)>> О; -бр. [мацежанка] «ма
теринка, Origanum L.», [мацяжанка] 
«Те.»; - запозичення з польської мови; 
rJ. macierzanka «материнка» відновідає 
укр. матерtінка; на чебрець назву rн:~ре · 
несено за схожістю рослин.- ОньІшю~· 
вич Исслед. п. яз. 244.- Див. ще мате
рина.- Пор. матерзанка. 

матіола (бот.) «Matthiola R. Br.)); -
р. матти6ла, бр. мацьzёла, ч. matthio!a 
«ТС.»; -через посередництво російської 
мови запозичено з люинської наукової 
номенклатури; лат. Matthiola походить 
від прізвища італійського ботаніка Мат
тіолі (Matthio!i Piero Andrea, 1500-
1578).- ССРЛЯ 6, 713. 

[матка1 ] (гра в м'яч:); - р. [лtаткаJ 
«ватажок в іграх, особливо в тих, де 
гравці діляться на дві частини», Ібьапь 
на матка>:] «бути ватажком у грі;>, п. 
matka «найважливіший учасник ігор; вид 
дитячої гри»;- пов' язане з матка «lvшти» 
в 3нач:енні «головна особа».- Див. ще 
мати 1 . 

[матка2 ] (ент.) «муха зелена надальна, 
Luci!ia caesar» Дейн; - результат пе
ренесення назви матка (бджолина), 
мабуть, за схожістю розмірів комах.
Див. ще мати1 . 

[матка 3 ] (бот.) «ріжки, Cla\riceps pur
purea» Ж. ВеБ, Сиатицл ВеНЗн, ма
тичка ВеНЗн, маток ВеБ, мамка 
ВеНЗнІ «Тс.>>: - 11ов'язане з ,иtітка 
(анат.J, оскіJІьки гриб здавна викори
стовувався як засіб, що викликає ско
рочення матки; пор. і нвн. Mutterkorп 
«ріжкю> (букв. «маточае зерно»).- Лік. 
росл. 222-223.- Див. ще мати1 . 

lматкаЧ «істерика» Бі;- р. [маточ
ницаl, маточньtй припадок, п. macinni
ca, схв. мате рница, [маrпица, мати
чина] «ТС.»;- пов'язане з лtатка (анат.), 
оскільки істерію здавна помилково по
в'язували з жіночими .хворобами; ви
никло, можливо, як калька медичного 

терміна лат. hy:::teria «істерія», утворе
ного на основі гр. 1юtЄра «матка» (анат.); 
пор. і нім. Mutterkraпkheit «істерія» 
(букв. «маточна хвороба»), Mutterplage 
«ТС.>>.- Див. ще МсlТИ 1 . 

[матка5] «старі, багаторічні дуби» 
Мо, [матнЯ] <щентральний, головний 

матнЯ 

корінь» Ж, ВеБ; - р. (матка] «стовбур 
дереВа», ВЛ. Шаеіса «ГОЛОВНИЙ СТОВ· 
бур»;- пов'язане з мати через арха
їчний відтінок значення nохідних «Го
ловна, основна частина» (пор. р. lма
rпица] «ТС.»).- Див. ще мати1.- ПО[J. 
матиr ,Я. 

[матка6 ] «раптове збільшення води 
в річці (від дощу, який nройшов вище 
по річці); перша хвиля цього збільшен· 
ня Ме; місце, де одна річка вливається 
в іншу НЗ У жДУ 26/2», [матиця] «се
редина, основна частина річної течії» 
тж; - р. [матка) «фарватер річкю>, п. 
[matka] «Головне русло річки, старе рус
ло», болг. матка «річище, русло; гли
боке місце в річці, де вона не переси
хає», матица «русло», м. матица «сере

дина ріЧКИ», СХВ. мarnuцa «СередНЯ Ча
СТИНа русла, найбільш повноводна і 
швидка», [матичїіште] «тс.», слн. [ma
tica] «русло річки»;- псл. mat'Ьka, ma
tica «осередоІ<, основна частина», по
в'язане з mati «мати». -БЕР ІІІ 685-
686.- Див. ще мати1 . 

[матлачайка] (про корову) «первіст· 
ка>> О; - неясне; зіставлення з п. І mat
lac] «плутати, змішувати», [mattac] «Т~.» 
(Онь1шкевич Исслед. п. яз. 244} не
обгрунтоване. 

матлЮкати, матлЯти, матлЯтися, 
матніипися- див. метлЯти. 

матюJl «середня частина 1-1евода, ку
ди потрапляє риба; часrина штанів, де 
сходяться холоші; [пастка Ж; велика 
порція їжі о]», [ матицаl «Центральна 
частина волока, в якій збирається риба» 
МСБГ, [матула] «уся сітка невода, 
крім матні>>, матнИстий «З великою 
матнею>> (вро штани);- р. матнЯ «се
редня частина невода; .середня частина 

штанів», !матнЯ] «Те.», [матица] «ее· 
редня частина невода», [матка], бр. 
матнЯ «ТС.», п. шatnia «тс.; мисливська 
пастка»; - псл. matica «осередок, се

редня частина», пов'язане з mati «ма· 
ти»; менш переконливе 'пов'язання (Фас
мер ІІ 582; Bri.ickлer 32.5; Noga Mv-Yj~ta 
450-451) з люrпати, як і зближення 
(Bern. 1 І 25) з .маятися.- Мотузенко 
8-9; Горяев 203.- Див. ще мати1 .
Пор. матка 4 , матка 5 . 

матнЯ 2- див. матка 5• 
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матнЯ 

матнЯ3- див. метлЯти. 
[матоване] <<Подавлене насіння коно

пель для биття олії>> Ж, [.матовйня] 
«ЖОМ, відходи після переробки цукро
вих бурякію> МСБГ; -очевидно, за
пшичення з чеської і словацької мов; 
ч. rnatoliny «видушені грона, відходи 
після переробки винограду», слц. ma
tolina пс.» пов' язуються з коренем 
шаt- < *m~t- «мутити, змішувати».
Мисhеk ESJC 355; Holub-Lyer 306; 
Holub-Kop. 218.- Див. ще муть. 

[матолич] «дурень» Ж; - запози
чення з польської мови; п. matofek 
«кретин, недоумок», matolectvvo (мед.) 
«кретинізм», matolko\vaty «дурнуватий», 
rnatolowaty <<ТС.» через експресивне 
{шatlac (matwac)] «плутати, змішувапР> 
1юв'язується з motac І matac «мотати».
Вrі.ісkпеr 325.- Див. ще мотати. 

[матор] «стіна з колод у жолобах, 
якими спускають згори колоди» О; -
неясн~. 

маторжаник, маторженик - див. 
макорженик. 

матбчина - див. матиця. 
маточник 1 (бот.) «0stericum Hoffm.; 

[меліса лікарська, Melissa officinalis L. 
Mak; змієголовник молдавський, Dra
cocephalum moldavicum L.; кpeмeнa,Pe
tasites vulgaris; папороть, Aspidium filix 
rnзs Mak; яглиця звичайна, Aegopodium 
podagraria L. 0]», [.матоtuник] «меліса 
лікарська ВеНЗн; змієголовник молдав
ський Ж, Mak», [мачушник] «кремена» 
Mak;- р. [маточник] «меліса лікарська; 
змієголовник молдавський; корінь па
пороті», бр. [.маттинік] «кремена», п. 
{matecznik] «меліса лікарська», [matecz
nica, matocznik (з укр.)] «ТС.», ч. mati
zna «Ostericum>>, [matecznik] «меліса лі
карська», болг. [.матечина, .матичина, 
маточина], м. .матичина, маточина, 
схв. матичJЬак, .матичина, [маточина] 
«те.»; - похідні утворення від матка 
(анат.); назва початкова стосувалася ме
ліси, яку здавна використовували при 
захворюваннях матки, інші рослини 
названо так за зовнішньою або функuі
ональною схожkтю з мелісою; пов'язан
ня болгарських і сербахорватських назв 
меліси з назвою матки бджолиної 
(БЕР ІІІ 656) є результатом вторинного 
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матримоніальний 

переосмислення від впливом грецької 
за походженням наукової назви росли

ни шe!issa (букв. «бджола»).- Шамота 
64; Носаль П; Machek J m. rost!. 200.
Див. ще мати1 . 

!маточник~] (бот.) «м'яточник чор
ний, Bal!ota nigra L.; котяча м'ята 
гола, Nepeta nuda»; - болг. гр·ьцка ма
точина «котяча м'ята паннонська, Ne
peta pannoлica L.»; - результат видо
зміни форм .м' Яточник, .м' /іта (котя
ча) «ТС.», зближенИХ 3 ОСНОВОЮ .матка; 
походження боJrгарського відповідника 
не зовсім ясне.- Див. ще м'Ята, м'Я
точник. 

матіювка- див. матеус. 
матрац, І.матерац] Ж, .матрацник;

р. бр. матрац, п. materac, ч. matrace, 
ст. matra~. с.гш. matrac, вл. нл. matraca, 
болr. .мат;нік, СХВ. .маmрац «Те.»; -
запозиченн и з західноєвропейських мов; 
нім. Matratze, гол. matras, іт. materasso, 
снн. matrasse, фр. ст. materas, елат. ma
teracium походять від ар. ma!ral) «під
стілка, подушка».- Акуленко 140; Ше
лудько 39; Фасмер ІІ 582-583; Горяе~ 
203, 442; Bri.ickner 325; Macht::k ESJC 
355; Holub-Lyer 306; Holub-Kop. 218; 
БЕР ІІІ 688; Веrп. ІІ 25; Mikl. EW 109; 
Ющ~e-Mitzka 466. 

1\'tатриган, .матри.ган, .матрщ'!}ла, 
.матри.г!}на, .матрид!}н, .матрид!}на -
див. мандригуля. 

матрИкул «студентська залікова 
·книжка»; - р. матрИкул, бр . .матрЬLкул 
«те.», п. matrykula «посвідчення учня 
або студента, (ст.) листок студента», 
ч. слц. matrika «список», вл. matrikla 
«те.», болг. матрИкула «реєстр», схв. 
матрИкула «головна кнмга; список», 
слн. matrika «матрикул»; - через І.Ю
середницгво польської мови запозичено 
з латинської; пізньолат. matrїcu1a «ре
єстр, список» є зменш. формою від mat
rix, род. в. matricis «ТС.», що через пере
носне значення «джерело, початок» зво

диться до лат. matrix «матка, самиця», 
ПОХідНОГО від mater, род. В. matris «Ма
ТИ», що відповідає укр. мати.- Kopa
linski 614; Holub-Lyer 306; Holub
Kop. 218: РЧДБЕ 433; Юuge-Mitzka 
324.- Див. ще мати1.- Пор. матриця. 

матримоніалький «шлюбний»; - р. 



матриця 

матримониальньtй, бр. маrпрьtманіЯль
ньt, п. matrymonialny, ч. matrimonium 
«шлюб», ели. matrim6nium, matrymoni
alny' болг матрим6ниум, матримо-
ниален, схв. матримонщ1ілан., слн 
matrimonialen; -запозичення з захід
ноєвропейських мов; нім. matrimoni<il, 
matrimonieJI, фр. англ. matrimonial по
ходнть від лат. miitrimoniiШs «шлюб
ню'!>;. matrimonium «шлюб», пов'язаних 
З mater, род. В. matris «МаТИ», ЩО від
ПОВідає укр мати.- Kopalinski 614; 
Ho!ub-Lyer 306; РЧДБЕ 4.33; Dauzat 
464; К Іеіп 948.- Див. ще мати1 

Мі!Триця, матричний, матрицюва-
пzи, - р. м матрица, бр. матрьща, n. 
matry•:a. ч ma trice, слu вл ma trica, 
болr матрrlца, схв. матрица, слн. mat
rica. -через посередНІштво німеuької 
мови (н Matrize) запозичено з фран
цузької. фр. matrice «матриuя» походить 
від пат matrix, род. в. matricis «матка, 
самка>>, пізніше «джерело, основа», по
в'язаного З mater, род. В. matris «МаТИ», 
що відповідає укр. мати.--. СІС2 522; 
Фасмер ІІ 583; Kopalinski 614; Holub
Lyer 306; Holub-Kop. 218; БЕР ІІІ 
688; Младенов 291.-Див. ще мати1.
Пор. матрИкул. 

матріархат, матріархальний; - р. 
болг. матриархат, бр. матрьtЯрхат, 
n. вл. matriarchat, ч. слц. matriarchat, 
м. матриjархат, схв. матриjархііт, 
ели. matriarhat; - заnозичення з ні
меuької мови; н. Matriarchat, як і фр. 
matriarcat, англ.mаtгіаrсhу, matriarcha
te, утворено з основ лат. mater, род. в. 
matris «МаТИ», ЩО відnовідає укр. мати, 
і гр. lipX'l) «влада», &рхш «Во.rюдію».
СІС2 522;Kopalinski 614; Holub-Lyer 
306; БЕР ІІІ 688; Dauzat 464.- Див. 
ще мати!, арха~чний.- Пор. nатріарх. 

матрона «поважна жінка, мати ро
дини»; - р. бр. болг. схв. матрона, 
п. вл. matrona, ч. слц. слн. matr6na;
запозичення з латинської мови; лат. 
matrona «ТС.» ПОХОДИТЬ Від mater «МаТИ», 
що відповідає укр. мати.- СІС2 522; 
Hiitti-Worth 16; Kopalinski 614; Ho
lub-Lyer 306; БЕР ІІІ 688.- Див. ще 
мати1 .- Пор. патр6н2• 

матрбс, матроска «формена блуза 
матроса», матроснЯ (зб., зневажл.); -
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ма туша 

р. бр. болг. матрос, п. lmatrosJ, ч. слц. 
заст. слн. matroz, вл. matroza, схв. 
матрдз, матрос; - чере::І посередницт
во російської мови запозичено з гол
ландської; гол. matroos «моряк» похо
дить від фр. matelot (ми. matelots), 
яке зводиться до снідерл. mattenoot 
«те.», що складається з основ ma te «ком
паньон, товариш», первісно «однокаш
ник» (від герм. *mati- «харчі»), і пооt, 
споріднено[ з двн. ginop.; «товариш», 

дангл. ginot, нвн. Genosse <<те:.»; недо
статньо обгрунтоване зіставлення пер· 
шого компонента з елат. matta «рuгожа, 
груба підстилка» (Diez EW 636; Пре
обр. І 515; Горяев 203).- Акуленко 
140; Шелудько 39; Фасмер ІІ '1Н3; Ho
lub-Lyer 306; БЕР ІІІ 688; Младеиов 
291; Кluge-Mitzka 466; Dauzat 463; 
Gamil1scheg 608; Кlein 947, 948. 

матула- див. матюР 
[матуля] «вівця з першим ягням» 

Ж;- результат видазміни деетимоло
гізованої назви [ватуля] «те.», зближе
ної з іменником мати (пестл. матуля).
Див. ще ватуйка. 

[матулька] «Лялька» Ж, [.матулька· 
ти] «замотувати, закутувати» Ж; - оче
видно, давніше * мотулька, пов' язане з 
мотати, замотувати і вторинна збли
жене з основою слова мати, матtjля 
(пор. «грати в дочки-матері»).- Див. 
ще мотати. 

матура (заст.) «іспити на атестат 
зрілості»; - п. вл. matura, ч. (розм.) 
matura, maturita, слu. слн. matura, болг. 
м. схв . .матура «те.»; - через посеред
ництво польської мови запозичено з ні
мецької; н. Matйra <<те.» походить від 
лат. maturus (жін. р. matura) «зрілий», 
що вважається спорідненим з matutrnus 
«ранковий» і іменем давньоїтал ійської 
богині ранку Mat!Ha, з кімр. брет. mad 
«добрий», корн. mas, сбрет. mat «те.», 
можливо, також з псл. mаtегь «зрілий», 
укр . .матерuа «т<;.».- Лреобр. І 514-
515; Sl. wyr. obcych 460; Holub-Lyer 
306; БЕР ІІІ 689; Walde-Hofm. ІІ 
53-54.- Пор. матерйй. 

[матуша] «тітка Ж; будь-яка жінка 
старшого віку; стара баба МСБГ», [ма
тушка] «тітка» МСБГ. f.иaтytuuнl «тіт
ЧИНі) 1'V\СБГ; - Заtі<JJНЧ:еННЯ із СХІДНО· 
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матушка 

романських мов; молд . .мзтушз «тітка», 
рум. matu~a «Те.» є зменш. формою від 
іменника *mita, що походить від лат. 
amita «ТС.», яке зіставляється з дісл. 
amma «баба», двн. amma «мати», гр. 
&f..tf.LCX. «те.».- Vrabie Romanoslavica 14, 
161; СДЕЛМ 273; Pщcariu 91; Walde
Hofm. І 39. 

матушка (заст.) «дружина священи
ка, попадя; ігуменя»;- бр. матушка, 
ч. [matuska] «те.»; -запозичення з ро
сійської мови; р. матуtика є похідним 
від мать «мати», що відповідає укр. ма
ти1 (див.). 

матч «епортивне змагання»;- р. бр. 
матч, п. mecz, match, ч. mac, match, 
слц. match, болг. мач, м. меч, схв. меч, 
слн. match, mеё; - запозичення з анг
лійської мови; англ. match «змагання; 
суперник; пара» походить від дангл. 
ma:?cca ( <ge-ma::cca) «товариш; один з 
пари», пов'язаного з macian «робити» 
(англ. make «те.»), спорідненим з дфриз. 
makia «будувати, робитИ>>, гол. maken 
«робитю>, нвн. machen «ТС.>>.- СІС2 522; 
Sl. wyr. obcych 462; Holub-Lyer 297; 
БЕР ІІІ 696; Юеіп 925, 94В.- Див. ще 
махер. . 

[мать-муща] «дуже багато>> ВеЗи; -
результат видазміни деетимологізова
ного виразу тьма-тьмуща «те.», пара
лельного р. тьма-тьмущая «ТС.» і пере
осмисленого як «мати імуща».- Див. 
ще тьма2 . 

Маузер <'ВИД пістолета»; - р. бОЛГ. М. 
маузер, бр. маузер, п. mauzer, ч. слц. 
mauzerovka, схв. маузер, ели. mavzer 
«те.»; -запозичення з німецької мови; 
&. Mauser «ТС.>> є результатом скорочен
ня назви Mauserge\vehr «зброя системи 
Маузера», утвореної від прізвища вина
хідників зброї німецьких конструкторів 
братів Маузерів (W. Mauser, Р. Mau
ser).- СІС2 522; СИС 298; Булахов
ський Нариси 99; Sl. wyr. obcych 461; 
Holub-Lyer 306. · 

мафія «гангстерська організація», ма
фі6зо «член мафії»; - р. болг. м.dфия, 
бр. мафія, п. слц. mafia, ч. maf(f)ie, 
вл. mafija, м. мафиjа, схв. мафиjа, ели. 
mafija; - запозичення з італійської мо
ви; іт. maffia «таємна організація» похо
дить від сіцілійськоrо [ mafia] «таємна 
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махати 

терористична організація; сміливість, 
впевненість у собі», яке, можливо, зво
диться до ар. mahia «зухвалість, нахаб
ство, зарозумілість».- СІС2 522; Ko
palinski 592; Holub-Lyer 297; БЕР ІІІ 
689; Mestica 891. 

[махан] «баранина; м'ясо»; - р. !ма
хан] «м'ясо (баранина, конина); баран; 
молоде, жирне м'ясо; варене м'ясо; 
суп з кониною; не зовсім свіже м'ясо»; -
через посередництво російської мови 
запозичено з калмицької; калм. махн 
(вимовляється Імахьн]) «м'ясо» спорід· 
нене з монг. .мах(ан), miqan «тG.».
Фасмер ІІ 584; Шипова 231; Ramstedt 
кwь 254. 

махабн (ент.) «Великий метелик з 
яскравим забарвленням, Papilio mahaon 
L.»;- р. бр. махаон «ТС.»; -пов'язує
ться з іменем грецького вченого (лікаря) 
Ma.yarov.- ССРЛЯ 6, 719. 

МаХаТИ «рОбИТИ ПОМаХJ1 ЧИМОСЬ у ПО· 
вітрі; іти, їхати, бігти», махнути «зро
бити помах; побігти; [украсти МСБГJ», 
[махорнути] «сильно махнути; помча
тися», [машИти] «махати» Ж. мах (виг.). 
мах «помах», [маха] «колода у валу 
вітряка», [.махайлик] «чарка)) ГJі, ма
хальник «той, хто подає сигнали махан
ням», [маховИк] «маятник», [мах6та] «КО
ливанню>, махальний, м.аховuй, Аніхом 
«дуже ШВИДКО, ВМИТЬ>>, [вмах] «ВМИТЬ» 
Ж. вuмах, вИмахати «вирости великим>>, 
відмахнутися, змах, [змаху] «відразу>> Ж. 
замах, замаtuка, [замаtuнЯка] «СИЛЬНИЙ 
чоловію> Я, [замахнйй] «замашниЙ>> .ж:, 
[замаховйй] «маховий», зам(аиистий. 
замашнИй, омах «сnалах, язик вогню», 
наввймашки, навідмах, навідмащ, Ііа-
6дмаиt, [обмах] «обхваТ>>, [обмахало] «опа
хало від муХ>>, перемахнути «перестриб
нути. перебігтю>, підмахнути «підпи
сатИ>>, поІи.ах, промахнt)тися, промах. 
промашка, рОзмах, розмаtuцстий, роз
маиtнйй, [умах] «вмить>>;- р. махать, 
бр. махаць, др. махати, п. вл. machac, 
ч. machati, слц. machat', нл. machas, 
полаб. smachne, болг. махам, схв. ма
хати, СЛН. mahati, ЦСЛ. М{\Х't\ТИ;- ПСЛ. 
maxati (maxajQ, maSQ) «МаХаТИ>>; роз· 
глядається як Поширення суфіксом 
-х- ( <-s-) кореня ma-, наявного в majati 
«маятю>, maniti «манитю>;припускається~ 



мах ер 

що х виникло з s за аналогією до 
випадків з х < s після і, u; - зістав
лялося з лит. mosйoti «махати», mosta
guoti «розмахувати руками», m6sterёti 
«махнути».- Фасмер ІІ 584; Преобр. І 
516-517; Горяев 204; Brtickner 316; 
Machek ESJC 348; Holub-:"Lyer 298; 
Holub-Kop. 214; Schuster-Sewc 878; 
Б ЕР ІІІ 691-693; Младенов 291; Skok 
Il 355; Bez1aj ESSJ ІІ 161; Bern. ІІ 
4-5; Mikl. EW 180; Buga RR І 287, 
599; Trautmanп 166; Иванов ВСЯ ІІ 23; 
Pokorny 693; Мельничук Зтимология 
1984, 140.- Див. ще манИти, маяти. 

[махер] «шахрай; маклер» МСБГ, [ма
хир, махір, махіраІіт] «те.», [махира
ція] «обман, шахрайство», [махирувати] 
«обдурювати» тж; - р. [махар] «шах
рай)), [махьzр] «те.», [махорuть] «шахра
юватю>, [махьlрить] пс.», бр. [махер] 
«шахрай», п. macher «те.; спекулянт», 

ч. machr «ділою>, слц. macher «знавець, 
професіонал», схв. мдхер (махер) «шах
рай; майстер»; - запозичено з німець
кої мови, можливо, через посередництво 

ідиш (Винер ЖСт 1895 І 64); н. Macher 
«ТОЙ, хто виробляє; комбінатор, ділок» 
пов'язане з m·achen <<робити» (двн. mah
hon «робити, будувати»), спорідненим з 
дНІ:!. makon «TG.», дангл. macian «ро
бити», далі з гр. f-tcicrcrro «мну, мішу», 
псл. mazati, укр. мазати.- Фасмер ІІ 
585; Sl. \vyr. obcych 441; Holub-Lyer 
298.- Див. ще мазати.- Пор. мах6ри
ти, матч. 

махИна «важкий громіздкий предмет; 
велика споруда; [велика людина; ве
ликий шмат поля 0]», [махuня] «грома
дина>>, [махuнний] «величезний» Ж; -
р. махrlна, бр. махіна, др. махина, n. 
machina «махина», ех в. (заст.) махИна 
«машина>>; -.очевидно, через поGеред

ництво польської мови запозичено з 
латинської; лат. machina «машина, при
стрій, засіб» походить від гр. (дор.) 

~tёixavci (атт. /-t11 x(;(.v'lj) «знаряддя, при
стрій».- Онь1шкевич Исслед. п. яз. 244; 
Фасмер ІІ 584; Преобр. І 517; Briickner 
317; Kopaliiiski 591; Mikl. EW 180.
Див. ще механіка.- Пор. машИна. 

махізм «суб'єктивно-ідеалістична те
чія у філософії початку ХХ ст.», ма-
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махлювати 

хіст; - р. махйзм, бр. махізм, п. ma
chizm, ч. machismus, слц. machizmus, 
болг. МйХUЗ'ОМ, СХВ. махuзам, СЛН. 
ma(c)hizem; - похідне утворення від 
прізвища засновника напряму австрій
ського фізика Е. Маха (Е. Mach, 1838-
1916).- СІС2 523; РЧДБЕ 516. 

махінація «шахрайство»; - р. махи
нация, бр. махінацьtя, п. machinaGja, 
ч. machinace, слц. machinacia, вл. ma
chinacija, м. схв . . махинациjа, слн. ma
hinfюija; - запозичення з середньола
тинської мови; елат. machinatio «ма
шина, пристрій; засіб; хитрість» пов'я
зане з machina «машина, пристрій».
ТСБМ ІІІ 126; KopaШiski 591; Но1н b
Lyer 298; Кlеіп 919.- Див. ще махИна. 

[махітка] «невеличкий горщик»; -
р. [мах6тка] «невелика глиняна посу
дина; щось мале», бр. [мах6тка] «не
величкий горщик; макітра»; - нерегу
лярне афективне утворення, пов'язане 
з прикметником малИй, р. махонький, 
бр. [.маханьІ\:ій].- Фасмер ІІ 585; Тру
бачен Рем. терминол. 260; Slawski JP 
36, 72.- Див. ще малИй. 

махлювати <<шахраювати», [махлЯри
ти] «TG.», Імахлачити] «дурити, забира
ти нечесним способом» Па, махлЯр 
«шахрай», махлЯрство, [махль6ваний] 
«Придбаний обманом; обдурений» МСБГ, 
[обмахлярувати] «обшахраювати»; - р. 
[махлевать] «шахраювати», [мухлевать] 
«ТG.», [.маклевать] «бути посередником 
у дрібній торгівлі і шахраювати при 
uьому», [махлачить] «гендлювати, шах
раюватю>, lмаклачить] «тG.», lмахлер] 
«шахрай, брехун», [махлёвка] «обман», 
бр. махляваць «шахраювати», п. machlo
wac «ТС.», mach!arz «шахраЙ», Ч. mach!o
Vat «шахраювати», machle «махінаuії», 
слц. machl'ovat' «шахраювати», [machJel 
«махінації»; - через посередництво 
польської мови запозичено з німецької; 
н. makeln «маклерствувати, бути посе
редником» походить від . гол. makelen, 
НН. make!n «ТС.», СПОріднеНИХ З НВН. 
machen «робити»; менш обгрунтоване 
виведення російських форм (Фасмер ІІІ 
19) з н. (арго) mohelп «мітити карти» 
(звідки нвн. mogeln «шахраювати»), що 
походить від гебр. mahal «підрізати; 
розводити вино».- Шелудько 39; Фас-

419 



маховИк 

мер Il 585; Brйckner 317; Sl. wyr. obcych 
441; Altbauer JP 30/3, 125-127; Ho
lub-Lyer 298; Holub-Kop. 214;Кluge
Mitzka 455.- Див. ще маклер, махер. 

маховИк (техн.) «махове колесо>>; -
болг. маховИк, бр. махавік «те.»;- оче
видно, запозичення з російської мови; 
р. маховИк пов' язане з мах, махать, 
що відповідає укр. махати.- К3СРЯ 
259.- Див. ще махати. 

[махо~·ди] «паща» Ж; -неясне склад
не утворення, другий компонент якого 
-їд- пов'язаний з дієсловом істи (див.). 

Імахошіпник] «мухоловка» О; -ре
зультат видазміни слова * мухолапник 
«те.», (мухолапІ «мухоловка, клейка 
стрічка» О, зближеного, очевидно, з діє
словом махати.- Див. ще лапа, муха. 

[махометник] «шибению> Ж;- р. 
[махометІ (лайл.) «розбійник», Імуха
метІ «шахрай»; - афективне утворен
ня, пов'язане з магометанин «мусуль
манию>; пор. р. магамет (лайл.); вто
ринна зближене з дієсловами махати 
і метати.- Фасмер ІІ 556.- Див. ще 
магометанин. 

махбрити «дурити обманювати»;
р. [махрЯтничать] «бути коробейни
ком», !махрЯтникІ «дрібний торговець, 
коробейник»; - афективне утворення, 
пов'язане з [махер] «шахрай; маклер», 
[махируватиІ «обдурювати», зближене 
за звуковою подібністю з махорка.
Див. ще махер. 

махорка (бот.) «ВИД тютюну, Nico
tiana rustica L.», махра, [маркоткаІ 
«тютюн низького сорту» Ж, [мархотка] 
«те.» ж, махорочний, махорч6яий; -
бр. болr. Махорка, П. Ч. СЛЦ. БЛ. machor· 
ka, схв. махорка «дешевий тютюн»; -
запозичення з російської мови; р. ма
хорка виводиться від nрикметника 
*амерфортский, утвореного від назви 
міста Амерсфорт (Amersfoort) у Нідер
ландах і зближеного за· народною ети
мологією з махор (мохор) «китиця; окре
ма нитка бахроми»; nояснювалося також 
(Державин Сб. Шишмареву 168) як 
засвоєне через посередництво іспанської 
мови (ісп. majorka (mazorca) «колос 
маїсу; качан кукурудзи») запозичення 
з індіанської мови о. Гаїті; невірно 

420 

мацапура 

пов'язувалося (Преобр. І 562) з мох, 
мохнатий.- Фа емер-Трубачен І І 585; 
Даль ІІ 807; Sl. wyr. obcych 441; Ho
lub-Lyer 298; БЕР ІІІ 694. 

[махотерницяl «саморобна махорка» 
Дз, Мо; - результат контамінації слів 
махорка j терти (див.). 

махровий «який має велику кіль
кість пелюсток; волохатий (про ткани
ну)»; -бр. махровьt «те.», схв. [ма
хор] «тонкий, м'який волос; nушок на 
тілі людини чи тварини»; - запозичен
ня з російської мови; р. махровьtй, мох· 
ровьtй, махрьt «торочки, китиці», мохрЬt 
«ТС.» пов'язуєТЬСЯ З МОХ, МОХНаmий.
Фасмер ІІ 666; Преобр. І 562; Ильин· 
ский ИОРЯС 20/3, 91; Zubaty St. а с1. 
І 2, 324-325; Matzenauer LF 10, 353.
Див. ще мох. 

[махталь] «моток, пачка Ж; моток 
ниток МСБГ>>, [махталикІ «моток ни
тою> МСБГ, [махтулька, мафтулькаІ 
«те.>> тж; -неясне; можливо, пов'яза
не З мотати (пор. [матулькаJ «ЛЯЛЬКа», 
[матулькатu] «замотуватю>). 

маца «ПасхаЛЬНИЙ прісний хліб у 
євреїв>> СУМ, Ж, [мацЯІ «те.»;- р. бр. 
болг. маца, п. maca, ч. слц. maces, 
схв. мд:цес «ТС.>>; - запозичення з мови 
ідиш; ід. maze «ТС.>> походить від гебр. 
ma~$3 «несолоний коржию>.- Фасмер І 
585; Преобр. І 517; Винер ЖСт. 1895/1, 
64; Bru ~ner 316; Kopalinski 590; Ma
chek ESJC 346; Holub-Lyer 297; Кluge
Mitzka 466. 

[мацаrан] (знев.) «велика голова» 
Ва; -афективне утворення, пов'язане 
з [мацагuря] «nогана стрижка головю>, 
можливо, також з [галаган) «великий 
мідний горщию>.- Див. ще мацаrИря.
Пор. rалаr,\н~. 

[мацагнря) «ІЮГана стрижка ГОЛОВИ>> 
Ва; - складне слово з неясною пер

шою частиною (можливо, пов'язаною з 
мацат}ра) і другою, тотожною з [гИря] 
(знев.) «Голова: брита голова; коротко 
острижена людина>> (пор. [гuрявийІ «із 
стриженою. бритою головою>>).- Див. 
ще гйра1.- Пор. мацапура. 

мацапура «неохайна або незграбна 
людина», [маціпура]' «ТС.>>; - неясне; 
можливо, результат контамінації слів 
мацати (пор. [ мацкати] «бруДНИТЕ», 



мацати 

замацати «забруднити дотиками паль
ців») і нечещjра.- Пор. мацати, че
nурнИй. 

мацати «доторкатися; облапувати», 
[мацатися] «обмацувати; длубатися, по
вільно робити», [мацяти] «мацати», [мац
кати] «те.; бруднити; невміло викону
вати якусь роботу» МСБГ, !.м.ацкувати] 
«шукати навпомацки», !мацькувати] «ви
водити глинобитну будівлю» Па, [мацу
кати] «МацатИ» Ж. мац (виг.), [мацка
ний] «забруднений» МСБГ, мацакu (іти 
на м. «іти ловити рибу руками під ка
мінням») Ж, [мацанйна] «надто повільна 
робота» МСБГ, [мацок] «лов риби ру
ками» Ж, [мацун] «той, що любить ма
цати», !мацько] «перішуча людина, 
що йде навпомацки», [мацьок] «порція 
суміші глини з соломою, що береться 
обома рукамю> Па, [намацьом] «помац
ки» ЛексПол, напомацки. навпомацки, 
!о.мацьки, 6мацьком ЖІ, обмацки, помац
ки: - р. [мацаrпь] «торкатися, обмацува
ти: •. бр. мацаць, п. macac «мацати», ч. ma
kati «те.; (розм.) працювати», слц. macat' 
«мацати», вл. makac «Те.; іти навпомац
ки». namakac «знайти», нл. makas «ма
цати; Шукати)), бОЛГ. мацам «Мазати, 
бруднити», м. маца, схв. ст. мгщати 
«ТС.», СЛН. f macati] «МОЧИТИ»; - ОЧеВИД· 
но, псл. maka ti «м'яти, давити, мацати, 
мазати», пізнє [*makjati] «те.», до якого 
зводиться також ч. mackati «м'яти; 
вижимати»;- споріднене з лтс. makt 
«давити; пригнічувати; нападати»; необ
грунтован_!Ім є виведення ч. macati (Ma
chek ESJC 349) з *mat-sati, як і болг. 
мацам з іє. *ma- (*ma-) «Мазати» (Мла
денов 291) або пояснення його як резуль
тату контамінації синонімічних дієслів 
мажа і цітам (Георгиев, В'Ьпр. на б'ЬЛГ. 
етим. 19) чи припущення про звукона
слідувальне пqходження слова в сло
в'янських мовах (Bern. ІІ 1).- Briickner 
316; Holub-Kop. 214; БЕР ІІІ 697-
698; Miihl.-Endz. ІІ 580.- Пор. мач
кувати, м'якИй. 

[маценький] «маленький», [мацінень
кий, мацінький, маціпкий, маціцький, 
мацЮпенький, мацЮпкий ВеБ, мацюпt)
ній усн., маць6пкий ЖJ, мацюпt)сінь
кий «те.», !маціпонький] «малесенький, 
дрібнесенький» МСБ Г, [мацЮнький, ма-

мацока 

цЮпінький, мацюп6ньк:ий, мацюп6ськ:ий, 
мацюп6цьк:ий, мацЮсінький, маць6нь
к:ий] <<те.» МСБГ, [маценЯ] «маленьке 
горня», [мацінча] «те.», [маць 1 (зб.) «усе 
маленьке», [маць6па] «маленька людина, 
карлик» Ж; - р. [мацt)пеньк:ий] «ма
ленький», [мацЮпенький], п. [maciuci, 
maciucinki, maciulenki, maciupasienki, 
maciupci, maciupeniczki, maciupenki, 
maciupki, maciupulenki, maciupulki, 
maciuski, maciutki] «то>, болг. мацко 
«мало», схв. [мацукан] «маленький»; -
афеКТИВНі утворення, паралельні ДО ма
сінький, масЮненький, мacюnt}ftiй і т. д., 
пов' язані з .м.алuй, частково, можливо, 
зумовлені впливом польської мови.
Фасмер-Трубачев ІІ 585; Slawski JP 
36, 75.- Див. ще малИй. 

[мацеридушка] (бот.) «чебрець зви
чайний. Thymus serpyllum L.» ВеНЗн; -
запозичення з польської мови; п. macier
duszka, [macirzduszka] «ТС.» відповідає 
укр. [материдушка] «ТС.» (див.). 

[маціці] (=*маціця) «обруч, кільце 
на кінці колоди, на якій клепають косу 
(оберігає колоду від розколювання під 
час клепання)» О; - запозичення з поль
ської мови; п. macica «гайкю> утворене 
як наnівкалька нім. Schr а J benmu tter 
«ТС.» від mac «МаТИ», ЩО відповідає укр. 
мати.- Див. ще мати1 . 

[маціцяlJ (анат.) «матка, uterus» 
МСБГ; - заnозичення з польської мови; 
П. macica «ТС.» ПОВ'язане З mac «МаТИ», 
що відповідає укр. мати1 (див.). 

[маціця 2 ] «Морока» Мо; -неясне. 
мацкаль - див. москаль. 
[мацкацела] «прикраса; узор, виши-

ий бісером і лелітками» МСБГ, [маш
к:ацела] «те.» МСБГ; -запозичення з 
молдавської або румунської мови; молд. 
маскоцелв «амулетию>, рум. mascotela 
«те.» є зменш. від маск6тв (masc6tii) 
«амулет», яке походить від фр. inascotte 
«те.», що зводиться до пров. mascoto 
«чаклування, чари; браслет, брелою>, 
похідного від masco «Чарівниця, відь
ма>>.- СДЕЛМ 250; DLRM 481; Dauzat 
462; Gamillscheg 605. 

[мацбка] «недорікуватий»; - очевид
но, звуконаслідувальне утворення; мож

ливо. пов'язане з [моск6та] «нечітка ви
мова». 
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мацур, маць-маць- див. мачка1 • 
[мацюра] «товста палка»; - нея~не; 

можливо, пов' язане з [мач!}rа] «герлига» 
(Scheludko 138) або з [Jиаджер] «товкач». 

[мацяЧ (заGт.) «міра рідини; міра 
сипких тіл» О, [мацька] «діжка для сиру; 
пооудина для овечого сиру» О; - п. ma
ca (заст.) «міра зерна», вл. maca «гор
щию>; - через посередництво польської 
мови запозичено з німецької; н. Metze 
(заст.) «міра. (на зерно)>> походить від 
свн. matze «TG.», утвореного від дієслова 
messen «міряти», спорідненого з гот. 
mittan, лат. meditor, гр. f.tEOOf.tat 
«та.».- Винник 91; Дзендзелівський НЗ 
УжДУ 14, 98; ОньІшкевич Исслед. п. яз. 
244; Saheludko 39; Richhardt 75; Фас
мер 11 585; Briickner 316; Bern. 11 1; 
Кluge-Mitzka 475.- Пор. міра. 

[мацЯ2] «недоторка»;- афективне 
утворення, можливо, пов'язане з !ма
ценький] «маленький», [маць] «усе ма
леньке». 

маць - див. маценький. 
[мацькура] «нечепура» МСБГ; - за

позичення з польської мови; п. [macyku
ra] «хлопець, що втручається в жіночі 
роботи» складається з основ дієслова 
macaC «МацаТИ» та іменника kura «Кур
Ка»; первісне значення «ТОЙ, хто мацає 
курей»; пор. ч. [kurimacek] «тс.».
Див. ще кур!, мацати. 

[маць6к] «шлунок тварини МСБГ; 
свинячий шлуно·к Ж, ВеБ», [мацько] 
«шлуною> О; -запозичення з польської 
мови; п. [maciek] «шлунок» пов'язуєть
ся з особовим ім'ям Maciek, Maciej, що 
відповідає укр. Матвtй.-ОньІшкевич 
Исслед. п. яз. 244; Briickner 317. 

маць6па, маць6пкий -див. мацень
кий. 

[маць6рник] «злодій, хуліган, б~ш
кетнию> МСБГ; - запозичення з поль
ської мови; п. І maciornik] «чоловік, що 
утримує дім розпустю> етимологічно не
ясне. 

[мач] «залізні вила з тупими зубця
ми (для буряків, картоплі); дерев'яні 
вила для гною» Л; -бр. [мач] «вила», 
[мачьl] (мн.) «те.»; - неясне. 

[мачанка1 ] «вид коржа, що подаєть
ся до м'ясних страв» МСБГ; -неясне; 
може бути пов'язане з дієсловом мачати 
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мачк6вий 

(як «корж, який мачають у м'ясну стра
ву») або з іменником мак (як первісне 
«корж з маком»). 

[мачанка2 ] «невелика зимова хустка» 
ЛЖит;- неясне. 

мачати, шічанка, мачка- див. мок
нути. 

lмачка1 ] «кішка», [м6.иІКа] «тс.»ДзАтл 
І, [мачаткоl «молода кішечкп; сережка, 
котик (на дереві)», [мача] «кошеня>> О, 
[мац!}р] «кіт», [маць-мацьl (вигук, яким 
підкликають котів) Мо; - п. [maciek] 
«кіт», ч. macek «те.», maёka «кішка», 
mаёе «кошеня», слц. maёka «кішка», 
maёik «КіТ», боЛР. (мачка] «Кішка>>, [ма
че] «КОшеня», [мачок] «КіТ», маца «КИЦЯ», 
м,ац-мац «КИЦЬ-КИЦЬ», М. маца «КИЦЯ», 

мац-мац «КИЦЬ-КИЦЬ», СХВ. MClЧKG «КіШ· 
ка», маче «КОШеНЯ», мачак «КіТ», Аtдлдр 
«великий старий кіт», [мдчур] «те.>>, 
слн. maёka «кішка», maёek «кіт»;- пс.л. 
maca «кішка», зменш. mаёьkа, етимоло
гічно не зовсім ясне; розглядається як 
утворення звуконаслідувального по· 
ходження (Младенов 272; Skok ІІ 344); 
пов' язується також з прима нювальним 
вигуком псл. mac-mac (Machek ESJё 
347; Holub-Lyer 297; Holub-Kop. 174) 
або з ім'ям Марія (пор. нім. Miez, 
Mieze «зменш. від Marie; кішка» -
Bern. ІІ 1; Mikl. EW 179); неперекон
ливі пояснення як похідного від мати 
(Lessiak ZfDA 53, 128) і як запозичення 
з угорської мови (Decsy 46-47); yr. 
macska «кішка» походить із слов'ян
ських мов; в українську мову, можливо, 
запозичено з західно- або південно-ело· 
в'янських мов.- БЕР ІІІ 696-697; 
Трубачев Назв. дом. жив. 98-99. 

[мачка2 ] «солома, яка не порізалась 
у ~ічкарні» МСБГ; -очевидно, спорід
нене з ч. maёkati «м'яти, давити», разом 
з яким може бути зведене до псл. makati 
«Те.; мацати».- Див. ще мацати. 

[мачка3 ] «гар з чубука», [омачка, 
МОЧКа] «Те.»; - Ч. СЛЦ. mocka «рідина З 
тютюну в люльці»;- .очевидно, пов'я
зане з мочИти (пор. синонімічне [баrа] 
«те.; тютюн для жування, сік з тютю
ну»).- Див. ще мочИти. 

[мачк6вий] «фіол'етовий» МСБГ; -
запозичення з польської мови; п. macz
kowy «те.» утворено від іменника ma-



мачкувати 

czek «мачок», зменш. від mak «Маю>, що 
відповідає укр. мак (маковим цвітом 
польські селянки фарбували нитки).
SW ІІ 841.- Див. ще мак. 

[мачкувати 1 ] «іти 
(про гуцульського 

можливо, пов' язане 
символом дрібного. 

дрібним кроком» 
коня); - неясне; 

з мачок, мак як 

мачкувати2- див. мак. 

[мачкуватися] «видиратися (вгору)» Г 
(за змістом цитати, швидше «моцувати
ся, силкуватися»); -очевидно, давніше 
* мочкуватися, пов'язане з моч «міць, 
сила», могтtі (див.). 

[мачуrа] «дрюк, булава Ж; герлига; 
опудало; (знев.) висока жіноча за
чіска МСБГ>>, !мацЮка] «булава» Лекс
Пол;- р. [мочуга] «голова», п. maczuga 
«дрюк; булава; неотеса», болг. [мачу
га] «палка; довбня», схв. мачуга «палка, 
жердина», мдчуга «те.»; -запозичення 
з молдавської і румунської мов; молд. 
мачукз «д_рюк, ломака», рум. maciuca, 
[mocioucaJ, аром. maciuca «ТС.» ПОХО· 
дить ві.r. лат. *matteuca «Те.» (пор. ma
teola «ВИд молота», що зіставляється з 
дінд. matyam «борона; дрюк», двн. me
dela «плуг», псл. motyka, укр. мотИ
ка).- Scheludko 138; Vrabie Romanosla
vica 14, 159; Sl. wyr. obcych 441; БЕР 
ІІІ 698-699; СДЕЛМ 273; DLRM 484; 
Bern. ІІ 2; Mikl. EW 179; Walde-Hofm. 
ІІ 49.- Див. ще мотИка.- Пор. ма
цюра. 

мачула1 «волокно, добуте з кори мо
лодої липи вимочуванням; груба тка
нина, виготовлена з такого волокна; [не
отеса; неохайно запнута хустка; розку
йовджене волосся МСБГJ», мачулка «мо
чалка», [мачулище] «яма в болоті; яма 
з водою, у якій мочать коноплі» Ч, lмаUL
т!}ла] «неотеса», мачулистий «схожий на 
мачулу», [мачулуватий] «неповороткий, 
незграбний, нерозумний» Ва, мачуль
ний, мачулити «роздирати на мачулу; 
возитися, мусолити (Умань)]», [зама
чулити] «незграбно замотати (голову) 
товстою хусткою» Ме, [намачулити] «на
мотати (товсту хустку на голову)» Ме, 
розмачулити «перетворити на волокно, 
клоччя»; - р. [мочула] «Волокно з кори 
липи», бр. [мачула] «Те.; місце, де мо-

мачушник 

чать волокно; низина, западина»; -ре

зультат деетимологізації і зближення з 
[мачула] «палка» первісного * мочуло (чи 
*мочало, мочИло), пов'язаного з мочИ
ти, мокнути (див.). 

[мачула2 l «дрюк, булава»; - пов'я
зане з [мачуtа] «те.», а також з молд. 
мачулuе «набалдашник», яке виводиться 
з мачука «дрюк, ломака».- Мельничук 
Молд. зл. 168; Scheludko 138; СДЕЛМ 
273-274.- Див. ще мачуrа. 

[мачул{щь] «балка, що підтримує 
дошки риштування» Ж; - запозичення 
з польської мови; п. maczulec, maculec 
«Те.» виводиться від нім. Netzholz «риш
тування», утвореного з іменників Netz 
«сітка», спорідненого з дісл. net, гот. 
nati «те.», лат. nassa «верша», nodus 
«вузол», дірл. nascim «в'яжу», і Holz 
«дерево».- SW ІІ 841; Юuge-Mitzka 
508.- Див. ще гамулець. 

мачуха «нерідна мати», [мачеха, ма
чиха ВеБ, мачоха] «ТС.», [мачухівна] 
«дочка мачухи», [мачуULенко] «син мачу
хи»; - р. мачеха, [мачуха, мачиха], бр. 
мачьtха, мачаха, др. мачеха, мащеха, 
п. macocha, ст. macecha, ч. macecha, 
[macocha], слц. вл. нл. macocha, болг. 
мащеха, М. MaULтea, СХВ. маnеха, СЛН. 
maceha, ЦСЛ. Mt.ЩJf,\LІ; - пізнє ПСЛ. 
*matjexa, *matjoxa, *matjuxa, похідне 
від mati «мати», утворене, очевидно, 
різними суфіксамн лайливості і згрубі
лості ( -juxa, -jexa, -jaxa, -joxa); припус
кається також вихідна форма іє. *mat
rjesi (Bern. ІІ 27; Walde-Hofm. Il 122) 
і вторинність суфіксів -jexa, -joxa (Собо
левский РФВ 66, 335); висловлювалася 
думка, що псл. *matjexa утворено від 
дієслова *matiti «бути матір'ю» (Brйck
ner 317).- Фасмер 11 586; Преобр. І 
517; Machek ESJC 346; Holub-J.-yer 
297; Holub-Kop. 218; Schuster-Sewc 
875-876; БЕР ІІІ 701; Младенов 292; 
Skok ІІ 346-347; Bezlaj ESSJ ІІ 159; 
Трубачев Терм. родства 33-34; Mikl. 
EW 184.- Див. ще матнІ. 

мачушник (бот.) «Підбіл, Tussilago/ 
fariara L.», [мачииLНик, матоиLНик] «те.» 
Mak; - р. мачеULник, [мачиULник], бр. 
[матаULнік] «те.»; ~ похідне утворення 
від мачуха (можливо, результат скоро
чення давнішої складної назви, пор. р. 
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маша 

мать-и-мачеха, мачеха «підбіл»); моти
вація назви - у протиставленні верх
ньої блискучої, холодної поверхні лист
ків рослини («мачуха») нижній частині 
листків, укритій ворсинками, теплій 
(«рідна мати»).- Шамота 64, 86-87; 
Булаховський Нариси 58.- Див. ще 
мачуха.- Пор. матИчка .. 

[маша1] «бант, стрічка» МСБГ, tмаш
ка, мажа] «ТС.» МСБГ; - ч. masle, слц. 
(mas)'a, masi:Ia] «TG.», СХВ. MGUЖQ (маш
НО) «галстук; бант»; - запозичення з 
німеuької мови; н. Masche «вузол, бант» 
споріднене з лит. mazgas «вyзoл».
Юuge-Mitzka 463. 

[маша2 1 «свиня» Дейн;- р. [машка] 
(вигун, яким підкликають свиней, 
овеuь), [маv.ш-маию] (вигук, яким під
кликають овець), [мaUL-мaUL] (вигук, 
яким підкликають свиней, овець, ко
ней), Ч. ( masik] «СВИНЯ», СЛU. maso, 
masko «Те.»;- очевидно, пов'язане з не 
зафіксованим маш, яким підкликають 
тварину; можливий вплив власного іме
ні Маша. 

машИна, [мариа.lна] «Машина» Ж, 
ВеБ, [маULинuстий] «машинісТ», маuLU
нізація, маищніст, маищністка «дру
карка» (з р.), JІtашuнка, [машuнник] 
«машиніст», [машuнька] «січкарня» 
МСБГ, [машин6ваний] «перегнаний че
рез сепаратор» (про молоко) МСБГ, 
[маuщн6вий] «Те.» МСБГ, машинізувати, 
[машинувати] «молотити машиною» Мо, 
Корз, !підмаиаІнок] «вітряк поліошеної 
системИ>> Нед; - р. болг. схв. машИна, 
бр. машьта, п. maszyna, ч. слц. вл. 
нл. masina, м. мauLUнa; -запозичення 
з французької мови; фр. machine (звідки 
й нім. Maschine, англ. machine) похо
дить від лат. machina «nристрій; засіб; 
машищІ», яке зводиться до гр. (дор.) 
f.taXava (атт. f.I·YJXav'l)) «знаряддя, при
стрій», що зіставляється з двн. magan 
«сила, міць», гот. mahts «те.», псл. 
*mogti, укр. могтИ.- СІС2 523; Аку
JІенко 141; Фасмер І І 586; Преобр. І 
517; Горяев 204; Будагов История слов 
100-101; Kopalinski 591; Holub-J.yer 
305; Holub-Kop. 218; Schuster-Sewc 
892; БЕР ІТІ 699; Юuge-Mitzka 464; 
Юеіn 952; Dauzat 448; Frisk ІІ 234-
235.- Пор. махИна, механіка. 
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машкара 

машинальний «несв~домий»;- р. 
машинальньtй, бр. маиtьtн.альньt, п. ma
chinalny, ВЛ. masinelny, болг. JltllULUHa
лeн., схв. машиніілан.; -запозичення з 
французької мови; фр. machinal «маши
нальний» походить від лат. machinalis 
«механічний», machina «машина».
РЧДБЕ 434; Dauzat 448.- Див. ще 
машИна. 

машинерія «машини, механізми»; -
П. maszyneria, Ч. masinerie, СЛЦ. masine
ria, ВЛ. masinerija, болr. мaULUН.apUЯ, 
м. мauLUн.epиja, схв. машин.ериjа; - че
рез посередництво польської і, можливо, 
німеuької мов запозичено з французької; 
фр. machinerie «те.» є похідним від ma
chine «машина».- Sl. wyr. obcych 458; 
РЧДБЕ 516; Dauzat 448.- Див. ще 
машИна. 

[машинька] (іхт.) «щука невеликих 
розмірів, Esox lucius L.» Дейн; - не
ясне; можливо, пов'язане з малИй. 

[машір] (вигук, яким відганяють со
бак) МСБГ; - р. !мauuip] «марш, геть», 
бр. [мauulp] «ТС.», Ч. masirovat «МаршИ
руваТИ», СЛЦ. masirovat' «ТС.», СХВ. заст. 
машир «марш, похід», маиtuрати «мар
шируватИ>>, маршuрати «тс.»; - пов' я
зане з марширувати «іти маршем»; 
в розмовну мову потрапило, очевидно, 

з мови солдат.- Див. ще марш. 

машкара1 «маска; негарне, спотво-
рене обличчя; потвора», [маскара] 

. «маска; привид» Пі, !маULкера] «Жаб'яча 
шкірка зачарованої царівни»; - р. 
[машкара] «ряджені, що ходять під 
Новий рік з піснями і танцями», [маска
ра] «маска», п. maszkara «страховисько, 
потвора; маска; людина в масuі», ч. 

ели. maskara «маска;. людина в масці; 
ряджений; без смаку одягнена людина», 
болг. [маскара] «бешкетник; розпусник; 
жарт», м. Аtаскара «те.», схв. JІtашкара 
«маска; людина в масці, ряджений»; -
через посередництво польської мови за
пази чен о з італійської і, можливо, іспа н
ської МОВ; іт. maschera «Маска, рядже
НИЙ», ст. mascara, ісп. mascara «те.» 
походять від ар. maskhara «жарт; кар
навальна маска».-, Фасмер ІІ 586; 
Briickner 324; Kopalinski 612-613; Ho
lub-Lyer 305; Holub-Kop. 218; Bern. 



машкзра 

ІІ 23; Lokotsch 114; Юеіn 943.- Див. 
ще маска.- Пор. маскарад. 

машкара2, машкарuти, машкар-
ний - див. маскарнти. 

машкателька - див. мушкатмька. 
[машкатий) «великий, крупний; пиш

ний; повнолиuий» МСБГ, [маиІКатнийJ 
«ro.»; -неясне; моЖливо, пов'язане з 
маска, машкара. 

машкацела - див. мацкацела. 
[машлЯк) «суміш водяних розчинів 

фарб із свинuем і піском (для фарбуван
ня посуду)>>; -результат видазміни 
слова миш' Як (миш' як здавна викори
стовувався для виготовлення фарб).
БС3 17, 162.- Див. ще миш'Як. 

машталІр (заст.) «Візник», [машта
лірка] «дружина візника» Бі, [машталі
ренко] «син візника» Бі, [машталірівна] 
(<Дочка візника» Бі, [маштальня] «стай
ня» Е3б, [маштарня) «тс.» О, Імашта
лир6вати] «бути візником» Бі;- п. masz
talerz «конюх», masztarnia «стайня», ч. 
заст. mastalif, mastaler ( <marstaler) 
«КОНЮХ», СТ. masta!e «СТаЙНЯ, КОНЮШНЯ», 
marstaJ(e), СЛЦ. mastaJ' «TG.»;- через 
посередництво польської і чеської мов 
запозичено з німецької; свн. ma(h)rstal 
«стайню) складається з основ іменників 
marah «кінь», до якого зводиться й укр. 
маршал, і stall «стайня», спорідненого 
з дангл. steall «становище; стайню>, 
англ. sta!J «стоянка, місце перебування; 
стайню>, дат. stald «стайня», гр. o"teЛЛffi 
«шикую; готую», прус. stallit «стояти».
Шелудько 39; ОньІшкевич Исслед. п. яз. 
245; Brйckner 324; Sl. wyr. obcych 458; 
Machek ESJC: 354; Holub-Lyer 305; 
Holub-Kop. 217; Юuge-Mitzka 737.
Див. ще маршал. 

[маштиганитися] «товктися, вертіти
сЯ>> МСБГ; - неясне. 

маштула- див. мачула1 . 
[маЮла] «маруда; недоумок» Ж;- р. 

маяться «марудитися; томитися, зне
магати», болг. мая «затримую», мая ее 
«Гаюся, зволікаю», СХВ. маjати «Затри
муваТИ>>; можливо, сюди ж належить 

укр. маятися «тинятися»; - псл. majati 
«затримувати», majati SE; «гаятися»;
зіставляється з гр. 1-'іііЛо~ «боротьба», 
лат. molёs «тягар, напруження, труд», 
двн. muoen «утруднювати», нвн. Muhe 

маяти 

«Труд, труднощі».- Фасмер 11 587; БЕР 
ІІІ 702; Bern. ІІ 7; Stang 35; Frisk ~І 
282. 

[маЮрничка] «доярка» О;- запози
чення з польської або словацької мови;
п. [majer] «Місце, де ночують і доять<>я 
корови», слц. заст. majerniёka «робіт
ниця на фермі», majernik «робітник на 
фермі», majer «ферма», як і схв. маjур 
«садиба, маєток, ферма», походять від 
нвн. Meier, Meierei «ферма, молочне 
господарство», що через свн. mei(g)er, 
двн. meior «наглядач; орендар» зво
диться ДО лат. maior «більший».- ОнЬІш
кевич Исслед. п. яз. 245; Machek ESJC 
348; Юuge-Mitzka 470.- Див. ще 
майор. 

[маявкаlJ (бот., у назві [м. сИня] «Мо
лінія блакитна, Molinia coerulea (L.) 
Moench.»); - неясне. 

маявка2- див. мавка. 
маяти «коливатися, розвіватися, ма

хати, повівати (про вітер); виднітися 
вдалині; [мигтіти; рябіти (в очах) О; 
швидко їхати 0]», маятися «майоріти; 
коливатися; тинятися; [битися (про 
серце))», маЯчИти «виднітися вдалині; ме
рехтіти», [майначuти] «Тс.» Ж, [майнува
ти) «мчати», майщjти, мавво «коливання 
Від вітру; мереХТіННЯ», майво «ТС.», (майва] 
«прапор», маЯк «башта з джерелом світ
ла; (заст.) сторожова вежа; [дерево, за
лишене при вирубуванні лісу; горб на 
відкритому місці Ч]», [маЯка] «сторожова 
вежа» Л, [маякИ] «нескошені стеблини» 
Ва, маятник, [маЯтний) «Помітний, 
видний, цінний», [маЯчний] «видний, 
помітний», [розмай) «розвага» Пі, [роз
майка) «марнотратство» Пі; - р. [.маять] 
«гойдати» (колиску), [маяться] «тиняти
ся», маЯчить «виднітися», бр. [маяць] 
«кидатися», маЯчьщь «виднітися на фо
ні>>, др. маяти «махати», маати «те.», 
п. majaczyc «невиразно виднітися», ma
jak «Міраж, мареВО», Ч. mavati «МаХаТИ», 
Ч. СЛU. majak «маяк», БЛ. mawac «Маха
ТИ», НЛ. mawas «ТС •. », болг. маЯк «МаЯК», 
слн. majati <<Трясти, гойдати, хитати», 
стсл. млtати «махати»; - псл. [majati] 
«махати, рухати туди-сюди»; - спорід
нене з лит. m6H, mбju «махати», лтс. 
mat, maju «ro.» і далі, можливо, з дінд. 
maya «перевтілення, видіння, ілюзія», 
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маЯчИти 

dur-may(ll) «злий чарівник», гр. f.ttf.tO(; 
«фокусник; фокус; наслідування», f.t&a'l'Jat 
«прагнути; жваво рухатися»; іє. *та
«махати».- Фасмер ІІ 586, 587; Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 365; Преобр. І 
518; Горяев 204; Briickner 318; Machek 
ESJC 348. 355; Holub-Kop. 218; 
Schuster-Sewa 892-893; БЕР ІІІ 702; 
Bezlaj ESSJ ІІ 161; Bern. Il 7; Traut
тanп 166; Miihi.-Endz. ІІ 586-587; 
Pokorny 219-220.- Пор. манИти, ма
хати. 

маЯчИти «незв'язно, невиразно гово
рити уві сні або в гарячковому стані, 
марити». маЯчення «марення, галюцина

uії», .АШЯЧtННЯ, маячнЯ «ТС.», [маЯк] 
«привид», [.маЯчник] «мрійник, фанта
зер» Ж. маячлйsий «гарячковий; [мрій
ливий]», маячний «гарячковий»; - р. 
[маЯчиться] «ввижатися, здаватися», п. 
majaczyc <<марити, мати галюцинаuії; 
незв'язно говорити; обманювати»; -
очевидно, результат видазміни значення 
маЯчити «виднітися вдалині».- Див. 
ще маяти. 

мгИчка, мгун - див. мжИти. 
мгла - див. мла. 

ме (вигук для відтворення крику ко
зи або вівці), ме-е, мекеке «ТС.>>, мека
ти «кричати, як коза або вівця; гово
рити нерозбірливо, розтягуючи слова 
і вставляючи звуки мм, ме», мекекати 
<<кричати, як коза або вівця», lмекеке
кати, мекотсіти О, мекотІти] «TG.», 
[мекіт] «мекання» Ж; - р. ме, ме-ме, 
.Аtекать, бр. макаць, п. те, ч. те, тее, 
тekati, meёet, слц. те, те-е-е, тekat', 
м. ме, мека, схв. ме, мёка «мекання», 
мекати, мекетати, слн. тeketati; -
псл. те, тekati; звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до лит. тekenti 
«мек9-ти», гр. f.tТJXciOf.tat «те.».- Machek 
ESJC 358; Holub-Kop. 219, 220.- Пор. 
беl, му. 

меандр «крутий поворот у течії річ
ки; геометричний орнамент», [меандри] 
«звивина річки» Дейн, [мандри] «те.» 
Дейн, Ч, меандрИчний; - р. меандр, п. 
ели. meander, ч. meandr, болг. ме
tінд'Ьр, слн. meander; - запозичення з 
західноєвропейських мов; н. Maander 
«ЗВИВИНа ріЧКИ», фр. тeandre «Те.; ор
намент» через лат. тaeander зводиться 
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мегера 

до гр. Ma[avopoG, назви звивистої річки 
Мендереа у Малій Азії.- СІС2 523; 
Kopalinski 615; Holub- Lyer 307; Holub
Kop. 219; БЕР ІІІ 704; РЧДБЕ 517; 
Юеіn 953; Dauzat 465. 

меблі, мебель (заст.), мебельник, ме
біль, мебля (розм.), меблювальник, меб
лювання «кімнатна обстановка», меблЯр, 
мебльовИк, мебельний, меблевий, меб
льований, меблювати;- р. мебель, бр. 
мабля, п. теЬеl, ч. заст. теЬl, слц. заст. 
теЬlе, БЛ. теЬ], бОЛГ. мебел, СХВ. меблu
рати «меблювати»; - можливо, через 
посередництво німеuької мови (н. МбЬеl) 
запозичено з французької; фр. тeuble 
<<меблі, рухоме майно» походить від 
лат. mobile «рухоме (майно)», чол. р. 
тоЬі1іs «рухомий; жвавий».- Фасмер ІІ 
588; Преобр. І 518-519; Горяев 204; 
Briickner 327; Holub-Lyer 307; БЕР ІІІ 
704; Младенов 292; Dauzat 474.- Див. 
ще мобільний. 

[мева] (орн.) «чайка, мартин, Larus 
L.», !мева хих6тка] «мартин річковий, 
Larus ridibundus» Ж; - бр. [м.9вьt] ссчай
ки», п. mewa «мартин»; - через посе

редництво польської мови запозичено з 
німецької; н. Мбwе «Тс.» вважається 
давнім утворенням звуконаслідуваль
ного походження.- Sl. wyr. obcych 
472; Юuge-Mitzka 490. 

[мево] «марево»; - неясне. 
мегаф'ін «рупор для підсилення го

лосу»; - р. бр. болг. мегафон, п. ч. вл. 
тegafon, слц. слн. тegaf6n, схв. мега-

. фон; - інтернаціональний термін (пор . 
н. Megapt16n, фр. megaphone, англ. me
gaphone), утворений з основ гр. f.tЄI'aG 
«великий, сильний», спорідненого з лат. 
тagnus «те.», гот. тikils «великий; ба
гато», дінд. mah- «Великий», ав. таz
«тс.», і cprov'l) ссзвую>.- СІС2 · 524; Kopa
Iinski 617-618; Sl. wyr. obcych 463; 
Holub-Lyer 308; БЕР ІІІ 705; Юеіn 
957.- Див. ще фонетика. 

мегера «Одна З трьох богИНЬ ПОМСТИ 
у давньогреuькій міфологГі; зла свар
лива жінка»; - р. бр. болг. мегера, 
п. тegiera, ч. тegera, слц. вл. тegera, 
слн. тegera «те.»; - через посередни
цтво латинської мов,и (лат. Megaera -
ім' я однієї з богинь nомсти) запозичено 
з грецької; гр. МЄуаtра «те.» є евфеміе· 



мегецувати 

тичною назвою, пов' я за ною з * f;LЄ'\'ap 
«велич», f!Є'\'а~ «великий».- СІС2 524; 
Kopalinski 618; Sl. wyr. obcych 464; 
Holub-Lyer 308; БЕР ІІІ 706; РЧДБЕ 
518; Frisk ІІ 189.- Див. ще мегафон. 

[мегецувати} (згруб.) «роздумувати, 
міркуватИ>> МСБГ; ~неясне. 

меrла, меrлювсіти -див. мнгла. 
мегрели (одн. мегрел) «грузини, що 

живуть у західній Грузії», мінгрели 
«те.»;- р. мегрельt, мингрельt, бр. мег
ральt, ч; Mingrelci; - запозичення з гру
зинської мови; груз. megrel- «TG.>> є по
хідним від основи *Egr(is)-, що означала 
частину західної Грузії, в якій прожива
ли мегрели.- Климов 132. 

мед, [мід] «мед», [медя] (дит.) «мед; 
усе солодке», [медьо] (дит.) «солодощі» 
Ме, [медець] (зменш.), [медИзна] «ме
довий напій» Ж, [медівка] «Підсолодже
на медом горілка (?); медвяна роса (со
лодка рідина, яку виділяють комахи); 
сорт солодких слив Ж; сорт солодких 
груш МСБГ», медівнИк «медовий кор
жию>, [медовИк], медітИк «те.», [медів
никар] «ХТО ВИПікає медОВИКИ» Ж, [ме· 
дівнuця] «посудина для меду; пилок з 
квітів» Ж, [медівце] (зменш.) «мед пит
ний» ВеБ, [ медінкИ] «сорт солодких 
яблук» Ж, [меднuця] «посудина для 
меду» Ж. [медовuця] «медвяна роса» Ж, 
СиедовчИк] «пасічнию>, [медулька] «со
лодка груша» ВеБ, [медунка] «Те.; лас
кава жінка», [медуха] «солодка груша» 
Ж, [медЯнка] «берестяний кошик для 
меду», [мидарка] «посуд, у якому збе
рігають мед» МСБГ, !мідунка] «ласкава 
жінка>>, медвЯний, !медівнИй] «медо
вий» Ж. [медіннИй] «тс.» Ж, !меднИй] 
«медоносний», медОвИй, медянИй, [ме
дянИшний] «медяний», [мідкuй] «солод· 
кий. як мед» Ж. [медuти] «заправляти 
медом» ВеУг, [сумеда] «сорт солодкого 
яблука» Нед; - р. бр. мёд, др. мед'О, 
п. miбd, ч. слц. med, вл. med, нл. mjod, 
болг. м. мед, схв. мед, слн. med, стсл. 
МЕД ь.;- псл. medь «мед», род. в. medu 
(давня основа на -u); -лит. medus, 
лтс. medus, прус. meddo «те.», двн. metu 
<щедовий напій», дінд. madhu «мед, 
медовий напій», madhuh, madhurah «со
лодкий, приємний», ав. maбu- ·«мед, 
вино», гр. ~-tЄttu «хмільний напій», 

медвідь 

f!Etturo «я п'яний», дірл. mid «медовий 
напій»; іє. *medhu- «мед, хмільний на
пій».- Фасмер ІІ 589; Преобр. І 521; 
Горяев 204; Briickner 338; Machek ~SJC 
357; Holub-Kop. 219; Schuster-Sewc 
895-896; БЕР ІІІ 707-709; Skok ІІ 
396-397; Bezlaj ESSJ ІІ 174; Критенко 
Вступ 510, 552; Bern. 11 31; Trautmann 
173; Pokorny 707. 

медаль, медаліст, медальЄр, медаль· 
ник; - р. бр. медаль, п. medal, ч. me
dai!e, слц. medaila, вл. нл. medalja, 
болг. м. медал, схв. JteдaJьa, слн. me
dalja; - запозичення з французької або 
німецької мови; фр. medaille, н. Medaille 
походять від іт. medaglia «медаль», яке 
зводиться до елат. *metallia «металічна 
монета», пов'язаного з лат. metallum 
«метал».- СІС2 524; Фасмер 11 589; 
Преобр. І 519; Briickn~r 327; Kopa
linski 616; Machek ESJC 357; Holub
Lyer 307; Holub-Kop. 219; БЕР ІІІ 
709-710; Skok ІІ 379; Юеіn 594; Dauzat 
466.- Див. ще метал.- Пор. медаль
йон. 

медальйон; - р. медаль6н, бр. меда
льён, п. medalion, ч. слц. medailбn, 
болг. медали6н, медаль6н, м. медалj6н, 
схв. медіиьон, слн. medaljбn; - запо
зичення з французької мови; фр. medail
Ion походить від іт. medaglione «медаль
йон» (букв. «велика медаль»), пов'яза
ного з medaglia «медаль».- СІС2 524; 
Фасмер ІІ 589; Briiskner 327; Кора linski 
616; Machek ESJC 357; Holub-Lyer 
307; Holub-Kop. 219; БЕР ІІІ 710; 
Dauzat 466.- Див. ще медаль. 

[медведик] (ент.) «во:ачок, Gryllotal
pa vulgaris» Ж, Ме, Дейн, !ведм едик, 
ведмедІіж, медведка МСБГ, медведчук 
ЖJ «те.», [ведмедчук] «рогач, жук-олень, 
Lucanus cervus L.»; - р. медведка «вов
чою>, бр. мядзведка, n. niedzwiadek, 
слц. medvedik, вл. mjedwjedk, нл. 
mjadwjedk «те.»; - псл. medvedьkь, 
medvedikь «те.; малий ведмідь», резуль
тат перенесення ЩІ.зви небезпечного зві
ра на небезпечну (шкідливу) комаху 
великого розміру; пор. аналогічну мо
тивацію назви тієї ж комахи вовчок, 
від вовк.- Schuster-Sewc 919.- Див. ще 
ведмідь. 

медвідь і т. д.- див. ведмідь. 
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меделЯн 

меделЯн «собака меделянської по
роди, Canis molossus», (медлЯк, медоля
:иін ЖJ «ТС.», меделЯнський; - р. меде
лЯн, Імеделянка, меделянская собака], 
бо. медвлfт; - запозичення з поль
ської мови; 11. medelan, medelanski (pies), 
ст. medjolanski походить від польської 
назви італійського міста Medjolan «Мі
.лан», яка зводиться до лат. Mediola
п(i)um «те.»; Бідповідна порода собак 
походить з північної Італії.- Фасмер ІІ 
590; Карский РФВ 49, 11; Briickner 
327 

меджи - див. між. 
меджліс «Парламент в Ірані, Турції», 

.меджиліс «те.»;- р. меджлuс, меджи
лuс, бр. меджліс, п. medilis, ч. слц. 
medzi!is, болг. меджлuс, м. заст. меqлис, 
схв. мецлис; - запозичення з турець
кої мови; тур. meclis (вим. medzlis} 
«засідання, рада>> походить від ар. madz
Jis «те.», nов'язаного з dza]asa «засідати 
(разом)».- СІС2 524; Баскакав та ін. 
Взаимод. и взаимообог. 54; Kopalinski 
617; БЕР ІІІ 711; Skok ІІ 398. 

lмедз'и] (прийм.) «Між» О, lмез Ж, 
Аtиз Ж, ЛЧерк, міз) «те.»; - запози
чення з польської мови; п. ст. miezy 
«МіЖ>> ВідПОВідає укр. межu «TC.».
Brtickner 332.- Див ще між. 

медик, медикамент, медицИна, ме
дИчка, медtічний, медикаментозний; -
р. медик, бр. медьtк., п. medyk «студент
медик». ч. medik «те.; лікар>>, слц. me
dik «студент-медию>, вл. нл. medicina, 
болг. І.tедt'ік «лікар; студент-медию>, схв. 
дедицйна, слн. medicinec «медик»; -
через посередництво польської і фран
цузької мов (фр. medecine, medicament) 
запозичено з латинської; лат. medicus 
~.Jliкap>>, medicamentum <<лікувальний за
,·іб», medicїna «ліки, медицина>> пов'яза
ні з дієсловом medico <<лікvю>>, похідним 
від medeor «Те.; зціляю,- допомагаю>>, 
спорідненого з ав. vi-mad- «лікар>>, гр. 
pЬSo~tat «турбуюсь, обдумую>>, гот. mi
tan ((мірятИ>>, дангл. metan <<те.>>, далі 
також з псл. mera <<міра>>.- СІС2 524; 
Фасмер ІІ 590; Преобр. І 519; Briickner 
а28; Kopalinski 617; Holub-Lyer 307; 
БЕР ІІІ 711; Юеіn 955; Dauzat 466; 
Walde-Hofm. JJ 54-56.- Див. ще мі
ра.-·- Пор. медитація. 
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медіатор 

медитація <<роздум, міркуванню>, ме
дитатИвний, (митикун] «хитрун, під
ступний» Ж. метикований, метикува
тий, [медитувати] <<розмірковувати», 
[мадикувати] <<мудрувати, ламати го
лову, розгадувати» Ва, метикувати, [ми
дикувати] «метикуватю> Ж, lмитику
вати, мотикувати Па, мудикувати Ва] 
<<те.>>; - р. болг. медитация, п. medy
tacje (мн.), medytowac, ч. meditace, 
meditovati, слц. meditacia, meditovat', 
м. схв. медитациjа, слн. meditacija; -
через посередництво польської мови за
позичено з латинської; лат. meditatio 
«міркуванню>, meditari «міркувати» спо
ріднене з гр. ~tЄбо~tа•. <<турбуюсь, обду
мую>,, ~t'l)бo~tat <<міркую>>, гот. mitan 
«мірятю>, дангл. metan «те.» і, далі, з 
псл. mera <<міра>>.- СІС2 524; Briickner 
328; Sl. wyr. obcych 463; Holub-Lyer 
307; РЧДБЕ 519; Walde-Hofm. ІІ 
55-56.- Див. ще міра.- Пор. медик, 
микИтити, мода, мбдус. 

медіана (мат.) <<лінія, що з'єднує вер
шину кута трикутника з серединою 

протилежної сторонИ>>, медіальний «роз
ташований в середині>>, медіанний (/сто

совний до медіаню>; - р. болг. мєдиана, 
бр. медьtfта, п. вл. mediana, G. mediana 
<шоперечна пряма>>, слц. mediana <<ме
діана>>; - запозичення з німецької мо
ви; н. Mediane, ЯЕ і фр. median, англ. 
median <<тс.>>, утворено на основі лат. 
medianus «середній, центральний>>, по-

. в'язаного з medius <<ТС.>>, спорідненим з 
псл. *medja <<межа>>.- СІС2 525;Kopa
linski 616; Ho!ub-Lyer 307; БЕР ІІІ 
711; Walde-Hofm. ІІ 57~58.- Див. 
ще межа.- Пор. медіатор, медіум. 

медіатор <<Посередник у дипломатич
них tзідносинах, торговельних угодах; 
хімічна речовина, що бере участь у пере
дачі нервового імпульсу; пластинка, 
якою грають на струнних інструментах», 
медіація <<Посередництво у мі:rкнародних 
конфліктаХ>>;- р. медиатор, бр. ме
дьиітар, п. mediator,. ч. mediace <<Посе
редництво>>, слц. mediacia <<те.>>, болг. 
медиатпори <<речовини, що передають 
імпульси від нервіВ>>, схв. медиjатор 
(медиjатер) <шосереднию>, слн. medi
ator <<ТС.>>;- запозичення з латинської 
мови; лат. mediator <<Посереднию> пов'я-



медієвіст 

зане з medius «середній», спорідненим з 
псл. *medja «межа».- СІС2 525;Kopa
linski 616; РЧДБЕ 437; Walde-Hofm. 
ІІ 57-58.- Див. ще межа.- Пор. ме
діана, медіум. 

медієвіст «фахівець з медієвістики», 
медієвістика «історія середніх віків»;
р. болг. медиевuст, п. mediewista, ч. слц. 
medievalista, вл. mediewalny, схв. ме
диевuст(а); -запозичення з західно
європейських мов; нім. Mediavist, фр. 
medieviste утворено на основі слово
сполучення лат. media aeva «середні 
віки». що складається з прикметника 
medius (с. р. мн. media) «середній», спо
рідненого з псл. *medja «межа», та 
іменника aevum (мн. aeva) «вік», спо
рідненого з гот. aiws «час, вічність», 
двн. ewa «вічність».- СІС2 525; Kopa
linski 616; Holub-Lyer 307; РЧДБЕ 
518; Walde-Hofm. І 21, ІІ 57-58; 
Юuge-Mitzka 177.- Див. ще межа. 

медіум «За марновірНИМИ уявлення
МИ, посередник між людьми і «світом 
духів»», медіумізм, медіумічний; - р. 
болг. м. медиум, бр. медЬtум, п. вл. me
dium, ч. слц. medium, схв. медііj, слн. 
medij; -запозичення з західноєвро
пейських мов; н. Medium, фр. medium, 
англ. medium «TC.)J утворено на основі 
лат. medium «щось середнє, проміжне», 
пов'язаного з шedius «середній», спо
рідненим з псл. * шedja «межа».- СІС2 

525; Kopalinski 616-617; Holub-Lyer 
307; БЕР ІІІ 711-712; Walde-Hofm. 
ІІ 57-58.- Див. ще межа.- Пор. ме
діана, медіатор. 

медуза <<морська тварина з прозорим 
драглистим тілом і щупальцями»; - р. 
бр. болг. схв. медуза, п. вл. meduza, ч. 
medusa, шeduza, слц. слн. meduza; -
запозичення з західноєвропейських мов; 
нім. Medйse,. фр. шeduse, англ. шedusa 
утворено від гр. МЄбоvаа (МЄбоюа}, 
імені міфічної істоти Медузи Горгони, 
пов'язаного з дієсловом ~tЄбrо <<Охоро
няю; володію, ІІіклуюся», що зістав
ляється з лат. medёrї <<допомагати, лі
кувати)), гот. mitan (miton) «виміряти, 
обмірковувати, зважувати)); назва тва
рини мотивована подібністю щупалець 
медузи до зміїв, які нібито були на 
голові Медузи Горгони замість BOJIOC-

медУнка 

ся.- СІС2 525; Kopa!inski 617; Holub
Lyer 308; БЕР ІІІ 712-713; Dauzat 
467; Юеіn 957; Frisk ІІ 191. 

медунка (бот.) <<Pulmonaria L.; !ме
ліса лікарська, Melissa officinalis L.; 
підмаренник справжній, Galiuш verшn 
L.; первоцвіт весняний (п. лікарський), 
Primula veris L. (Р. officinalis); глуха 
кропива, Lamium L., воловик лікар
ський, Aпchusa officinalis l .. ; рутвиця 
вузьколиста, Thalictrum angusШo!ium 
Jacq.; гадючник в'язолистий, FШpen
dula ulmaria Мах.; люцерна серпоБtиtна, 
Medicago falcata L.; перестріч дібров
ний, Melampyrum nemorosum L.; ~'>у
ряча сліnота звичайна, Nоплеа puHa 
DC.: котяча м'ята справжн>t, Nepeta 
cataria L.; зіновать регенсбур3ьІш, Cy
tisus nigricans L. (С. ratisboпensis); ме
дова трава шерстиста, Holcus laпatus 
L.; зірки, Lychnis L.; віскарія, Vi.scaria 
vulgaris Roehle; чистець однорічний, 
Stachys annua L.] Mak; (таволга в'язо
листа, Spiraea ulmaria L. ЖІ», Іл·tІ:'дещиu
ник] <<воловик лікарський; синяк звн
чайний, Echium vulgare L.» Mak, lме
диника] <<медунка лікарська, Pulmoпaria 
officinalis L.» Mak, [медіека] <<Лядве
нець рогатий, Lotus corniculatus; rлу~ 
ха кропива біла, Lamium album L. 
Mak; шавлія лучна, Salvia pratensis L. 
Mak», [медівнИк] «підмаренник; зміє
головник молдавський, Dracocephalum 
moldavicum L.; жабрій звичайний, Ga
leopsis tetrahit L.», [медівнuця] <<Гадюч
ник в'язолистий)> Mak, [медник] «меліса 
лікарська» Mak, (медницяІ «глуха кро
пива біла» Mak, [медових:] «підмаренник 
справжній; змієголовник молдавський; 
жабрій красиви.й, Galeopsis speciosa 
Mill.; залізняк бульбистий; Phlomis tu
berosa L.)) Mak, [медовичок] <<медунка 
лікарська» Mak, [мед06ка] «меліса лі
карська; змієголовник молдавський» 
Mak, [медовник] <<медунка лікарська; 
підмаренник справжній; змієголовник 
молдавський; жабрій; залізняк буль
бистий; гісоп лікарський, Hyssopus offi
cinalis L.)) Mak, [медок] «Горлянка же
невська, Ajuga genevensis L.; рябчик 
малий, Fritillaria · minor Led.» Mak, 
[медулька] «глуха кропива» О, Mak, 
[медуІіика] <<медунка лікарська» Mak, 



медУнка 

[медуниця] «медунка; глуха кропива 
Mak; воловик лікарський Mak; рутвиця 
вузьколиста; гадючник Mak; зіновать 
регенсбурзька Mak; зірки Mak», [ме
дуничник] «медунка лікарська» Mak, 
!медунишник] «те.» Mak, !медунки] «шав
лія лучна» Mak, [медунчики] <<медунка 
лікарська» Mak, !медунька] «чорноко
рінь лікарський, Cynoglossum officina
le . L.» Mak, !медучка] «косарики зви
чайні, Gladiolus communis L.» Mak, 
Імедушка] «глуха кропива» Mak, [ме
душник] «рутвиця вузьколиста» Mak, 
lмедявюІІС] «підмаренник справжній», 
[медянИк] «те.; первоцвіт весняний; ме
дунка JІікарська Mak; змієголовник мол
давський Mak; жабрій красивий Mak; 
залізняк бульбистий Mak», [медяничка) 
«первоцвіт весняний» Mak, [медянички, 
медяничок] <<те.» Mak, [медянишник] «Во
ловик лікарський» Mak, [мідуниця] 
«шавлія залозиста, Salvia glutinosa L.» 
Mak, [мідушиця, мідушниця Mak] «тє.», 
!.wідянички] <<Первоцвіт весняний» Mak;
p. !медунuка] «медунка м'якенька, Pul
monaria molissiшa; таволга в'язолиста», 
[медвянuца] «nідмаренник справжній», 
ІмедвЯнка] «Гадючник в'язолистий», [ме
довИк] «змієголовник», !медович6к] «ме
дунка лікарська», [мед6вка] «меліса; 
залізняк бульбистий; конюшина, Trifo
lium L.», !мед6вник] «таволга в'язолио
та; жабрій звичайний; залізняк буль
бистий; конюшина», [медунuха] <<медун
ка м'якенька», [медунИца] «підмаренник 
справжній; таволга в' я золиста; жабрій 
звичайний; рутвиця вузьколиста; ко
нюшина», Імедунйчникl <<медунка; рут
виця вузьколиGта; жабрій красивий, 
Galeopsis versicoloг; залізняк буль
бистий; конюшина лучна», [медунка] 
«медунка, Pulmonaria; глуха кропи
ва; таволга в'язолиєта; синяк чер
воний, Echium rubrum Jacq.; люцерна 
посівна, Medicago sa tiva L.; конюшина 
червонувата, Medicago rubens L.», [ме
дунчик] <<медунка лікарська», [медяв
ник] «підмаренник справжній», [медЯ
нИк] «та.; куряча єліпота», [.медянИцаl 
«медунка лікарська», [.медЯнка] «глуха 
кропива плямиста, Lamium maculatum 
L.; перестріч дібровний», бр. медупіца 
«медунка, Pulmonaria; [таволга верба-
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листа, Sрігаеа sa!i<Jifolia L.]», [медніІС 
розавьt] «жабрій ладанний, Galeopsis la
danum L.», [мядоука] <<Воловик лікар
ський», [мядоунік] «глуха кропива біла, 
Lamium album L.; жабрій красивий», 
І.мядуніца/ «підмаренник справжній; га
дючник в'язолистий; рутвиця вузько
лиGта>>, !мядуюw/ «люцерна посівна», 
11. miodunka «медунка, Pulmonaria; [ме
ліса]», ч. [medovпicek] «медунка», me
dunice <<меліса», шedunka, [medun], ст. 
medunka «то.», lmedulka] «глуха кро
пива», [medunka, meduvka] «ТG.», слц. 
medovka <<мелkа», [medunica] <<синяк 
звичайний», (medunok] <<медова трава», 
НЛ. medlina «Т<!.», бОJІГ. медуница «Ме
дуНІ<а, Pulmonaria», медовица «медова 
трава шерстиста», [медовница] «Те.», ме
дунка <<люцерна посівна», !медунuче} 
«TG.», [медунче] «шавлія залозиста», схв. 
медупика «медунка лікарська; гадючник 
в'язолистий», Імедунак] «медунка лікар
ська», !медуница] «Те.», слн. medenika 
<<меліса>'; - псл. medunica, meduпьka 
(бот.), похідні від шеdь <<мед»; назви 
зумовлені тим, що майже в<:і ці рослини 
медоносні; залишається неясною мотива
ція назви медової трави, яка до медо
носів не належить.- Шамота 76; Мер
кулова 91, 106-107; БСЗ 26, 648-650; 
Machek ESJё 357.- Див. ще мед. 

Імедя] <<назва вівці» Доп. УжДУ IV, 
108, [медьоша, мuдя] <<ТС.» тж; - ПОХід
Ні утворення від мед; назви зумовлені 
жовтуватим забарвленням вовни вів
ці.- Німчук НЗ УжДУ 14, 189.- Див. 
ще мед. 

медЯнИця (ент.) <<листоблішка, Psyl
la Geoffroy», міднИця <<Те>..», [медЯнка} 
«медяниця яблунева, Psylla mali 
Scham.»; - р. .А-tедянuца, бр. медзяІіі
ца; - похідне утворення від мед; назва 
зумовлена тим, що листоблішки виділя
ють густий солодкий сік - т. зв. медя
ну росу.- УРЕ VI 144, 434.- Див. 
ще мед. 

межа, tмеджа О, міжсі ЖJ, !меджів
нuк] <<сусід ПО ПОЛЮ» 0, [межак] «Ка
мінь на межі» МСБГ, [межівка] <<розме
жовування», tмеж6ванє] «те.» Ж, [межів
нИк] «землемір}> Ж, tм.ежник:] Ж, межо
вИк, межувальник, [міжнИк Ж, між6в
щик ЖJ «'ro.», [межнИк] «ТG. Ж; межа в 
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полі; сусід по полю 0», [міжак] «промі
жоК>> Бі, [межевuй] Ж, [межений] «се
редній, звичний», меж6вuй, межуваль
ний, [меджувати] О, [межuти] «вста
новлювати межі; пересувати межі» Ж, 
межувати «встановлювати межі; бути 
близьким до чого-небудь; [пересувати 
межі Ж]», межуватися «відділятися; 
бути суміжним», безмежжя, безмеж
ний, [обмежка] «межування» Пі, [об
міжка] «те. Пі; межа Ж», обмежник, 
обмежництво, обмежувач, обміжок «об
ніжок; [прикордонний стовп Бі]», об
межений, обмежний, обмежувальний, 
обміжнuй, обмежувати, перемежати 
«чергувати», !помеженник] «сусід по зе
мельному володінню», Іпоміжник] «те.», 
[помежжв] «прилегла до межі частина 
поля» До, [поміжний] «суміжний», [по
меженно] «суміжно», [помежно) «те.», 
Іп6між] (присл.) «поряд; нідряд», про
межина, [промежка] «проміжоК>>, [про
межокJ «Те.; стежка по межі між двома 
полями», проміжок, [промежний] «nро
міжний» Пі, проміжний, [розмежвJ 
«розмежування; розмежувальна стіна» 
Нед, розмежувальний, !сумежпик] «су
сід по земельному володінню», суміж
ник «[те.]; підприємство, тіано пов'я
зане з іншим», [сумежний), суміжний, 
[сумеж) «поряд», [суміжl «те.», [узмі
жок] «смуга вздовж межі»; - р. межа, 
бр. мяжа, др. межа, п. miedza, ч. mez, 
ели. medza, вл. mjeza, нл. mjaza, полаб. 
midsa «скиба>>, болг. межда, м. мега, 
схв. меЬа, слн. rneja «межа; ліс», стсл. 
междл; ~ псл. '*rnedja «середина; гра
ниuя»; - спорідненt> з лит. medis «де
рево», [ me de] «Л ЇС», ЛТС. mezs «ТС. », 
прус. median «дерево», дінд. madhyal) 
«середній», ав. mаібіа-, гр. ~-tЄ<юо~. 
лат. medius «те.», гот. midjis «розташо
ваний посередині», двн. mitti, вірм. 
mё~ «середина»; і є. * medhio- «серед
ній».- Фасмер ІІ 592; Преобр. І 519; 
Горяев 205; Briickner 332; Machek ESJC 
361-362; Holup-Lyer 312; Holub-Kop. 
221; Schuster-Sew<J 929; Olesch І 584; 
БЕР ІІІ 714-715; Младенов 293; Skok 
ІІ 400; Bezlaj ESSJ ІІ 176; Bern. ІІ 
31-32; Trautmann 173; Miihl.- Endz. 
ІІ 611; Мельничук 3тимология 1984, 
141-142; Pokorny 706. 

мезозой: 

межень «низький рівень води в річ
ці, озері; середина літа, коли рІчки 
мають низький рівень води; [літня пора, 
коли луб відстає від дерева Бі]», межінь. 
«низький рівень води в річці, озері; 
середина літа», [.меженuна] «Літня пора, 
коли луб відстає від дерева» Бі, межен
ний, [змеженіти) «спасти (про воду); 
стати вужчим (про річку}», [перемеже
нитися] «обійтш~я. пройти»;- р. ме
жень «НИЗЬКИЙ рівень ВОДИ В річuі, 
озері; [середина літа; середина зими; 
межа; перехідний стан (напр., погоди)~ 
рівнодення; полудень; повний місяць; 
річне дно]», бр. межань «довге сезонне 
стояння низьких рівнів води в річці», 
[межьт) «весняна пора, коли багато 
соків у деревах», др. межень «середина 
літа», меженина «літня засуха; нестаток 
хліба»; - утворене від межа «середина; 
лінія поділу» за допомогою форманта 
-ень, характерного для назв місяців.
Фасмер ІІ 392; Преобр. І 521; Горяев 
205.- Див. ще межа. 

межИ - див. між. 
[межИти] «маринувати (?}, в'ялити 

(?)», [межений) «маринований», [ме
живо] «маринад»; -очевидно, пов'яза
не з JUежень «середина літа» (коли частко
во заготовляють корми, продукти), пор. 
р. [меженuна] «Gіно, скошене на почат
ку літа; вовна літнього настригу; ов
чина від вівці, зарізаної в липні», !А1е
ж:ею-tьtй «добутий, заготовлений, зробле
ний влітку)>, [межённьtй) «TG.» (м. мед, 
лес, льtко, масло, овчина, рьtба, сено, 
шерсть); на українському грунті тоді 
первісним є [межений], а [межuво, ме
жИти] походять від нього.- Див. ще 
межень. 

мез- див. медз'и~ 
мезга, Аtезговuй, меsка, АfЄЗКQВеl{Ь -

див. мязrа. 
мезИнець, .мезuнка, мезuнний - див. 

мізИнний. 
мезозой «четверта ера в геологічній 

kторії землі»; - р. мезозой, бр. мезаз6й
ск.і, п. mezozoik, ч. мц. вл. mezozoikum, 
болv. мезоз6йски, ехв. мезоздик, <!ЛН. 
rnezozбik; - запози~ення з західно
європейських мов; нім. Mesozбikum «ме
зозой», фр. mesozoїque «мезозойський», 
англ. Mesozoia «TG.» утворено з основ 
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гр. f.LЄ<Jo~ «середній, серединний», ~по

рідненого з псл. * medja смежа», і ~юб<;; 
«живий», ~ю7) «життя».- СІС2 526; Ko
palinski 628; HoJub-Lyer 313; Юеіn 
969; Frisk ІІ 214; -Див. ще азот, ме
жа.- Пор. мезоліт. 

мезоліт '<середній кам'яний вік (між 
лалеолітом і неолітом)», мезолітuчний;
р болг. мезолйт, бр. мезаліт, п. ч. 
mezolit, слц. вл. mezolitikum, схв. 
>te:3oлt'tmu.к, ели. mezolitik; - запози
чення з західноєвропейських мов; фр. 
mesolite, нім. Mesolithikum, англ. meso
lithic утворено з основ гр f.tЄao r;; «серед
ній, серединний» і A.litor;; «камінь» не
ясного походження.- СІС2 526; Sl. wyr. 
obcych 473; РЧДБЕ 519-520.- Див. 
ще межа, мезозой.- Пор. літографія, 
неоліт, палеоліт. 

мезонін «верхній напівповерх», [ме
зан,ІнаІ «ТG.» Ж;- р. мезондн, бр. меза
нін, п. ч. mezanin, слu. ели. mezanin, 
вл. mezzanin, болг. мецанuн, мезанuн, 
схв. мездяйн; - через посередництво 
російської і, далі, французької мов 
(фр. mezzanine) запозичено з італій
ської; іт. mezzanino «напівповерх (зви
чайно між першим і другим поверхами)» 
є похідним від mezzano «середній», mez
zo «середній; половина», що зводяться 
до лат. medius «середній», спорідненого 
з псл. * medja «межа»; зближення з фр. 
maison «дім» є вторинним.- СІС2 526; 
Фасмер І І 594; Преобр. ІІ 522; Горяев 
205; Kopalinski 628; Holub-Lyer 312; 
БЕР ІІІ 775; Dauzat 474; Кlein 998.
Див. ще межа.- Пор. меццо. 

мей- див. мов2 • 

[мекелИниІ «м'якини» Ж, [мекелuви
ни] «те.» Ж; -очевидно, результат ви
дозміни іменника м' якuни, можливо, 
зумовленої впливом словацької мови 
(пор. слц. makulinky «м'якенький»).
Див. ще м'якИй. 

мелай, ,иелайник- див. малай. 

меланж «прядиію або тканина з су
міші різних волокон; заморожена су
міш яєчних білків і жовтків», меланже
вий; - р. бр. меланж, n. melanz «су
міш», ч. слц. melanz «ТС.», болг. ме
ланж «молоко з кавою або какао; тка
нина або прядиво з темними і світлими 
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нитками», схв. меланж «кава з молоком; 
суміш яєчних білків і жовтків», ели. 
melange (melanz) «ВИріб З різНИХ ВОЛО· 
кон»; - запозичення з французької мо
ви; фр. melaпgt: «суміш» утворено від 
дієслова me\er «ЗМішувати», ЩО ПОХО
ДУІТЬ від елат. *misculare, пов'язаного 
з лат. miscёre «тс.)), спорідненим з псл. 
mesiti, mesati, укр. місИти, мішати.
СІС2 527; Sl. wyr. obcych 464; Holub
Lyer 308; БЕР ІІІ 725; Dauzat 467; 
WaJde-Hofш. ІІ 95-96.- Див. ще мі
сИти. 

Меланія, Мелана, Меланка, Меланя, 
Мелася, Мелашка, [Малана), Маланка, 
Малашка, [МилШtка Ж, Моланя Ж; 
Меліська ВеЛ, Меліянка ВеЛ, Меліянна 
ВеЛІ, Міла, Міля, с1 Меланїа «чрЬна 
лиuем» (1627);- р. Ме,Іания, бр Ма
лання, п. Melania, ч. Melanie, СЛЦ. Me
lania, болг. Меланuя. м. Меланиjа, 
схв. Меланиjа, слн. Мелапі;а, стсл. 
МемнІfІа; -через церковнослов'ян
ське посередництво заnозичено з грець

кої мови; гр. МєЛ.аvіа (букв. «чорнота») 
пов'язане з прикметником f.tsA.ar;; (род. 
в. f.tЄA.avor;;) «Чорний», що зіставляється 
з дінд. malinal} «брудний», malam 
«бруд», а також з лтс. malns «чорний», 
прус. melne «синяк»- Вл. імена 143; 
Беринда 222; Петровский 155; Knappova 
254; Илчев 328; Frisk ІІ 198-199.
Пор. маліінка 1• 

мел~~нка, меланки-див. мащінка1 • 
меланхолія «похмурий настрій, сум, 

туга», меланхолік, меланхолійний, ме
ланхолічний, ст. меля(н)холья (хвороба) 
(1642); - р болг. меланх6лия, бр. ме
ланхолія, п. melancholia, ч. шelancholie, 
слц. melanch6\ia, вл. melancholija, нл. 
melancholiski «меланхолійний», схв. ме
ланхдлиjа, меланкдлиjа, ели. melan
holija; - запозичення з латинської мо
ви; лат. melancholia «депресія, поганий 
настрій; розлиття чорної жовчі» похо
дить від гр. f.LEAay хоЛlа «розлиття чор
ної жовчі», яке склаДається з основ 
прикметника f.tЄA.ar;; (род. в. f.LЄЛ.avor;;) 
«чорний» та іменника хоЛ7) «жовч», спо
рідненого З лат. fe},, ЛТС. zuJts «ЖОВЧ», 
псл. *zь!ёь (zьJёь), укр. жовч.- СІС2 

528; Отин РР 1986/2, 130-135; Горяев 
205; -Kopalinski 618-619; Holub-Lyer 
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308; БЕР ІІІ 725; Dauzat 467; Frisk ІІ 
1 І 10.- Див. ще Меланія, жовтий. 

[мелесити] <<Потискати» О; - не зо
всім ясне; можливо, пов' язане з молд. 
мелица «тіпати, м'яти (льон, коноплі); 
биrи, лупцювати», рум. melфi «Т(!.». 

Мелетій, Мелета, Мелеша, Мелеш
ко, ст. Меле•-tтии (1370), Мелешко (1392), 
Мелешка (1438), Мелетій <<Поучителен'Ь» 
(1627);- р. болг. Мелетий, бр. Мяле
цій, др. Мелетій, п. Meleciusz, м. Меле· 
тие, схв. Мелетиjе, стсл. ІИєі\еТJт; -
через церковнослов'янське посередни
цтво запозичено в давньоруську мову 

з грецької; гр. МеЛ-Єтtо~; (букв. «турбот
ливий» або «старанний до навчання») 
утворене від f.І>ЄАЄ'tТ] «турбота; навчання», 
пов'я3аноrо з fА,ЄЛrо «турбуюся, піклу
юся» неясного походження.- Вл. імена 
67; Беринда 222; Петровский 155; Ил
чев .328; Frisk 11 204-206. 

меливо, мелій, мельник та ін.- див. 
молоти. 

[мелИкати] «видавати звук»; - афек
тивне утворення. 

ме.піорація «осушення або обводнення 
земель», меліоратор, меліоратИвний, ме
ліораційний, меліорувати; - р. болг. 
мелиорация, бр. меліярацьщ п. meliora
cja, ч. meliorace, слц. шelioracia, вл. шe
lioracija, м. схв. мелиорациjа, ели. шe
lioracija; -запозичення з західноєв
ропейських мов; нім. Melioratiбn, англ. 
meJioratioп походять від лат. melioriitio 
«поліпшення», утвореного від дієслова . 
meliorare «поліпшувати», пов'язаного з 
ПІеІіоr «Кращий)>, спорідненим з гр. 
fA,iACX. «дуже», ftiAAOV «більше», ЛТG. 
milns «дуже багато».- СІС2 528; Kopa
linski 619; Holub-Lyer .308; БЕР ІІІ 
727; К!еіn 959-960; Wa!de-Hofш. ІІ 63. 

меліса (бот.) «Melissa L.»; - р. ме
лuсса, бр. меліса, п. ч. слц. вл. melisa, 
болг. мелИса, схв. мелиса, ели. melisa; -
назва, :аасвоєна з латинської ботанічної 
номенклатури; лат. melissa є результа
том скорочення назви melissop hy lloп, 
яка ПОХОДИТЬ Від Гр. ftЄALGGocpuAAOv «ТС.», 
утвореного з основ іменників ftЄЛtcrcrcx 
(J.tЄA-t't'ta) «бджола», пов'язаного з J.tЄЛL 
(род. в. f.І>ЄЛ.tто<;) «Мед», і ср6ЛЛоv «ЛИGТ» 
(мелkу культивують як ефіроолійну і 
медоносну рослину).- СІС2 528; Кора-

28 7 -20D 

мелос 

linski 619; Holub-Lyer 309; Dauzat 
467; Frisk ІІ 201. -Див. ще малЯс. 

мелодія, мелодика, мелодИст, мело
дИчний, мелодійний; - р. болг. мел6дия, 
бр. мел6дьtя, n. melodia, ч. шelodie, слц. 
шеІбdіа, вл. нл. шelodija, м. мелодиjа, 
схв. мелбдиjа, мелодиjа, слн. mеІоdіjа;
запозичення з середньолатинської мови; 

елат. шelodia походить від гр. f.І>ЄА<рбіа 
«пісня, спів», яке складається з основ 
іменників f.І>ЄЛо<; «пісня, наспів» та фб'lj 
«спіВ>>.- СІС2 528; Фасмер І І 596; Нiitt!
Worth 14; Kopalinski 619; Holub-Lyer 
309; БЕР ІІІ 728.- Див. ще мелос. 
ода. 

мелодрама, мелодрал1дтйзм, мело
драмаrпИчtшй; - р. болг. мелодрама, бр. 
меладрама, п. melodraшat, ч. шelodram, 
слц. слн. шelodraшa, вл. шelodrama, м. 
мелодрама, схв. мелодрама, мелодра
ма; -запозичення з західноєвропей
ських мов; фр. melodraшe, н. Me!odraшa, 
іт. шеІоdrашша «мелодрама; театральна 
вистава з музикою та мелодекламацією» 
утворені з основ гр. f.І>ЄЛ-оr; «пісня» і 
бр:іf.І>СХ «драма».- СІС2 528; Фасмер ІІ 
596; Горяев 205; Kopalinski 619; Holub
Lyer 309; БЕР ІІІ 728; Dauzat 468; 
Mestica 933.- Див. ще драма, мелос. 

меломан «ТОЙ, ХТО ПрИСТраСНО ЛЮ
бить музику і спів», меломанія; - р. 
болг. меломан, бр. меламан, п. ч.слц. 
шеІошаn, схв. меломан, меломан; -
запозичення з західноєвропейських мов; 
нім. МеІошапе, фр. шelomane, іт. шеlо
шаn утворено на основі гр. ftЄAor; «пісня, 
наспів» і f-LCX.Vtcx «безумство, захоплення, 
манія».- СІС2 528; Kopalinski 619; Ho
lub-Lyer 309; РЧДБЕ 521; Dauzat 
468.- Див. ще манія, MeJIOC. 

мелос «мелодійна, пісенна основа в 
музиці»; - р. болг. мелос, бр. мелас, 
П. Ч. шeJos, СХВ. мелос, СШ!. шeJos;
запозичення з грецької мови; гр. f.І>ЄЛо<; 
«пісня, наспів; суглоб, частина тіла» 
зіставляється в значенні «кісточка, щи
колотка; згин пальців» з брет. шеН, корн. 
mal, мн. mellow, а також з кімр. cym· 
ша! «суглоб, частина тіла» (пракельт. 
* шel-sii); поєднання в одному давньо
грецькому слові двох значень «пісня, 
наспів» і «суглоб, частина тіла» можна 
пояснити тим, що найдавніші музичні 
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інструменти виготовлялися з кісток 
(див. Бибиков, Древнейший музьrкаль
ньrй комплекс из костей мамонта, К., 
1981).- СІС2 528; Kopalinski 619; Ho
lub-Lyer 309; РЧДБЕ 522; Frisk ІІ 
203-204. 

rмелюзга] (іхт.) «верховодка, Albur
пus charusiпi Herrenstein» Дейн; - за
позичення з російської мови; р. мелюзга 
«мальки; дрібні живі істоти», [мелузгd] 
«те.» є похідними від мелкий, що відпо
відає укр. мілкИй; верховодка належить 

до дрібних риб.- Фасмер ІІ 596.
Див. ще мілкнй2 • 

мелЮх -див. омелЮх. 
мелЯса - див. малЯс. 
[мелЯти] «виляти, вертіти (хво-

стом)»; -результат видазміни форми 
молоти «те.» під впливом форми теп. ч. 
меле, а також синонімічних дієслів 
метлЯти, вилЯти.- Див. ще молоти. 

мельга -див. мілька. 
[мельдувати] «повідомляти», [мельду

ватися] «ВідмічатиСЯ (в СПИСКУ і ПОД.)», 
[мелдувати] «доносити, оскаржувати; 
повідомляти» МСБГ, [милдувати] «ТС.» 
МСБГ, [миндувати] «повідомляти» Ж, 
[мелдованийt «оскаржений, той, на ко
го заявили» МСБГ, [мельдованв] «пові
домлення; донос» Ж, [мельдунок Ж, мел
дуник МСБГJ «те.»; - п. meldowac «за
писувати до домової книгИ>>, meldunek 
«рапорт, повідомлення», ч. (заст.) mel
dovat «повідомляти», meldunk «повідом
лення», meldunk «ТС.», слu. meldovat' 
«повідомляти»; -запозичене з німеuь
кої мови, можливо, через посереднин.тво 
польської; н. melden «повідомляти, до
повідати», Melduпg «повідомлення», двн. 
mёldon «повідомляти» споріднені з 
дангл. mёldium «оголошувати, повідом
ляти; оскаржувати», дфриз. urmёldia 
«повідомляти»· і далі, можливо, з лит. 
meldziu, melsti «просити, молити», 
вірм. malt'em «прошу», ·хет. mald- «роз
повідати; молитися», псл. modliti «мо
лити».- Шелудько 39; Фасмер ІІ 642; 
Briickпer 328; Holub-Lyer 308;Кluge
Mitzka 473.- Див. ще молИти. 

МеЛЬКаТИ «МИГтіти; ШВИДКО ПрОНОСИ
ТИСЯ перед очима; блимати; [трясти 
(хвостом- про птаха) ВеБ]», мелькн!}
пш «швидко пронестися перед очима; 
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дуже швидко зникнути», мелькотіти, 

мельком «дуже короткий час, недовго», 
мелько.мd, [мельчком] «те.»; - р. мель
кdть, бр. [мелькаць], мільгdць; -не 
зовсім ясне; пов'язується з р. мерцать, 
меркнуть, ЛИТ. merkti «ЖмуритиСЯ».
Фасмер 11 597; Преобр. І 523; Горяев 
206. 

мельон - див. маль6на. 
мельхіор «сплав міді з нікелем, 

схожий на срібло», мельхіоровий; - р. 
мельхиор, бр. .мельхіёр, п. melchior, 
болг. мелхиор; -запозичення з фран
цузької мови; фр. melchior виникло з 
давнішого maillechort «те.», утвореного 
з прізвищ двох людей, які винайшли 
цей сплав,- Maillot і Chorier.- СІС2 

528-529; SW ІІ 919; Sl. wyr. obcych 
464; РЧДБЕ 522; Dauzat 467, 451. 

[мельчик] «хвостовий хребець (у ко
ня)» ВеУг; -неясне. 

мембрана «гнучка перетинка, nлів
ка»; - р. бр. болг. м. схв. мембрана, 
п. вл. membrana, ч. слu. слн. тeтbrli
na; -запозичення з західноєвропей
ських мов; нім. Membrane, англ. фр. 
membrane походять від лат. membri:ina 
«шкірка, перетинка; пергамент», пов'я
заного з membrum ( <* mems-rom) 
«член», спорідненим з гр. гом. f-t"ijpcx 
( <*mёms-ro-) «м'ясо стегна», дінд. mam
sam «м'ясо», гот. mimz, прус. mensi:i, 
лтс. miesa, псл. m~so «ТС.», укр. м'Ясо.
СІС2 529; Kopalinski 620; Holub-Lyer 
309; БЕР ІІІ 730; Walde-Hofm. 11 
64-65.- Див. ще м'Ясо. 

[мемель] (у виразі [схваrпив меме-
ля] «Його побито»); - неясне. 

меморандум «дипломатичний доку
мент»; - р. болг. м. меморандум, бр. 
мемарандум, п. ч. слц. вл. memoran
dum, схв. меморr'тдум, ели. memoran
dum; - запозичення з західноєвропей
ських мов; нім. Memorandum, фр. memo
randum, англ. merriorandum походять 
від лат. memorandum «щось важливе, 
гідне пам'яті», пов'язаного з memorare 
«нагадувати, пригадувати», похідним від 
memor «той, хто пам'ятає», спорідненого 
з ав. mimara- «те.», дангл. gemimor «па
м'ятати», mamor ( <*mai-mor-) «непри
томність, безпам'ять», mamrian «задуму· 
вати», дінд. smarati «думає, пригадує», 



меморіал 

smrtil) «пам'ять, спогад», smaranam 
«ТС.», ав. maraiti «Пам'ятає», Smaraiti 
«ТС.», ГОТ. maurnan «ПіклуватИСЯ», дісл. 
morna, двн. mornёn «те.», схв . . марити 
«турбуватися».- СІС2 529; Kopalinski 
620; Holub-Lyer 309; БЕР ІІІ 732; 
РЧДБЕ 522; Dauzat 468; Юеіn 981; 
Walde-Hofm. ІІ 67-68.- Пор. мемо
ріал. 

меморіал «споруда для увічнення 
пам'яті; спортивні змагання, присвяче
ні чиїйсь пам'яті», меморіdльний,· - р. 
болг. мемориал, бр. мемарьtflл, п. вл. 
memorial, ч. слц. ели. memoriaJ, м. 
.мемориjа «пам'ять», схв. меморujал,·
запозичення з західноєвропейських мов; 
фр. memorial, англ. memorial, нім. Me
moriaJ утворено на основі пізньолат. 
memorHr!e «пам'ятнию>, лат. memoria
lis «пам'ятний», пов'язаних з memoria 
«пам'ять», memor «той, хто пам'ятає».
СІС2 529; Kopalinski 620; Holub-Lyer 
309; БЕР ІІІ 732; РЧДБЕ 522; Dauzat 
468; Юеіn 961.- Див. ще меморан
дум. 

мемравий - див. мИмрити. 
мемуари «літературний твір у формі 

записок, спогадів», мемуарИст, мему
арИстка, мемуарний; - р. бр. мемуарьt, 
п. memuar «пам'ятник; літературний 
твір», ч. memoary, слц. memoare, вл. 
memoiry, болг. ме.моари, м. мемоари, 
схв. мемдар, ели. memoari; - запози
чення з французької мови; фр. memoire 
«Пам'ятЬ, СПОГаД», memoires (мн.) «Ме· 
муари, спогади» походить від лат. me
moria «пцм'ять», пов'язаного з memor 
«той, хто пам'ятає».- СІС2 529; Kopa
linski 620; Holub-Lyer 309; РЧДБЕ 
522; Dauzat 468.- Див. ще меморан
дум.- Пор. меморіал. 

[меюіж] «домашнє господарство; су
дак (посуд)» Ж, (менажа] «те.» Ж, [ме
нlіжка] «вид бляшаної миски» Ж. [ме
нажувати] «вести господарство» Ж; -
запозичення з польської мови; п. заст. 
mепаі «Їдальня; домашнє господарство; 
ощадливість», menazowac «вести гос
подарство», як і ч. слц. meniiz «сnіль
на (військова і под.) їжа; їдальня», 
minaz «те.», вл. menaza «судак; до
машнє господарство; їжа (військова і 
под.)», м. менdжа «ТС.», схв. менdжа 
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«військова їдальня; їжа», ели. menaza 
«солдатський казан; їжа», походить від 
фр. menage «домашнє господарство; на
чиння; страва», яке через нар.-лат. 

*mansionaticum «re, що стосується до
му» зводиться до лат. mansio (род. в. 
mansionis) «перебування», пов'язаного з 
manere «залишатися», спорідненим з гр. 
~-tЄvш (~-tl f-tYШ) «залишаюся», дінд. mаn
«ваrатися, баритися, тихо стояти», ав. 
шаn- «залишатися, чекати», вірм. mnam 
«залишаюся, чекаю».- Kopalinski 621; 
Sl. wyr. obcych 466; Holub-Lyer 309; 
Dauzat 468, 451; Walde-Hofm. ІІ 26. 

[менажерія] «звіринець» Ж, [мана
жерія] щирю> МСБГ; -запозичення з 
польської мови; п. menazeria, як і ч. 
menazerie, слц. (заст.) menazeria, вл. 
menazerija, болг . . менажерия, м. мена
жериjа, схв. менажериjа, ели. menaze
rija «ТС.», ПОХОДИТЬ від фр. menagerie 
«звіринець», давніше «<:>котний двір», 
пов'язаного з menage «домашнє госпо
дарство».- Kopalinski 621; Holub-Lyer 
309; БЕР ІІІ 733; РЧДБЕ 522; Dauzat 
468.- Див. ще менаж. 

[ менанковин] «зроблений з грубої 
пряжі» (про полотно) Ж; - неясне. 

[менбран] (заст.) «бланк докумt:нта» 
Пі, [мамбрам] «те.» Пі; -бр. ст. мам
рам'О «пергаментна хартія» (1563), мем'О
брам'О (1588), мембран'О (1601) «TC.,J;
запозичення з польської мови; п. mem
bran «бланк», membrana «пергамент; уря
довий лиGт, документ; (анат.) перетинка» 
походять від лат. membrana «обоJІонка, 
перетинка; тонкий пергамент».- Див. 
ще мембрана. 

мендель, мендлик- див. мандель. 
менджувати «баришувати, одержу

вати прибуток від обміну>>, [манджува 
ти, менджигувати, менжувати, мень· 
джовати Пі, минжувати .Ж:, миньджо
вати Пі, мінджувати] «те.», менджуван
ня, менджун «той, хто менджує»; - р. 
[менжеватьl «займатися перепродажем; 
баришувати, особливо кіньми», !меп
жувать, миндживdть, миньжавсіть! 
«TG.»; - неясне. 

[мендйrати] «ш~андибатю> О; - оче
видно, розвинулось на основі Gт. мен
дик'О «убогий, жебраю> (1627), запозиче
ного з польської мови; n. mendyk «же-
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мендул 

брак», як і ч. (заст.) mendik «середньо 
вічний мандрівний дяк, студент», слц. 
(заст.) mendik «бідний дяк, помічник 
проповідника в євангелічній церкві», 
[mendiёit'] «служити помічником пропо
віднюш», походить від· лат. mendїcus 
«жебраю>, пов'язаного з mendum (menda) 
«Тілесна вада», спорідненим з дінд. min
da «те.», дірл. mennair «пляма», кімр. 
mann «знак, відмітка».- Бульrка 201; 
SW 11 922; Machek ESJC 359; Holub
Lyer 309; Walde-Hofm. ІІ 69. 

[мендул] «клунок, торба» МСБГ, [мен
дуль, миндул(ь), міндЮл] «те.» МСБГ;
неясне. 

мене (род. і знах. в. займенника 1 ос. 
оди. я), мені (дав. і місц. в.), мною (ор. 
в.); - р. менЯ, ,}tHe, МНОЮ, бр. мяне, 
мне, мной, др. мене, м-ьнt (мьнt), 
.м-ьною, п. mnie ( <mienie), mnie, mnCJo, 
ч. mne ( <mene), mne, mnou, слц. mna, 
mne, mnou, вл. mnje, mni, (ze) mnu, 
нл. mje (mnjo), (zo) mnu, болг. м. мене 
(дав. і зн. в.), схв. мене, мени, мндм 
(мн6ме), ели. mene, meni, z menoj 
(mano), стсл. мене, мь.нt, МfіНОІж;
псл. mene (род.- зн. в.), mьne (дав.
місц. в.), mьnoj9 (ор. в.); українська 
мова, на відміну від російської і поль
ської, зберігає давню форму род.- зн. 
в.;- псл. mene відnовідає ав. шапа, 
лит. [manel, дінд. mama ( <*mana).
IYM Морфологія 137; Ф~смер 11 599; 
Briickner 341; Machek ESJC 214; БЕР ІІІ 
735-736; Младенов 294; Skok ІІ 405-
406; Bezlaj ESSJ 11 173; Вступ 280-282; 
ESSJ Sl. gr. 11 74-75, 78; Bern. ІІ Зб; 
Pokorny 702. - Пор. ми2 , мР, мя. 

менестрель «мандрівний поет-музи
кант у середньовічній Франції та Анг
лії»; - р. менестрель, бр. мен.естраль, 
п. ч. minstrel; слц. menestrel, болг. ме
нестрел, схв. менестрел, минстрел, ели. 
minstrel; -запозичення з французької 
МОВИ; фр. menestreJ «ТС.» ПОХОДИТЬ від 
лат. шinisterialis «той, що перебуває на 
елужбі», пов'язаного з minister «слуга, 
помічник».- СІС2 529-530; Sl. wyr. 
obcych 481; БЕР ІІІ 736; РЧДБЕ 522; 
Dauzat 469.- Див. ще міністр. 

[мензеря] «дійна вівця», [мендзсрка] 
«ТG.» Мо, Дз, [мензuр] «вид овечого сиру», 
[мuн.зер] «отара дійних овець; місце, де 
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менструація 

доять овець» Мо; - запозичення з мол
давської мови; молд. мьтзаре «дійна 
вівця» (рум. minzare «те.») розглядається 
як слово дако-мізійського чи фрако-да
кійського походження; зіставляється з 
алб. шёzоrё «телиця».- Scheludko 138; 
Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 136; 
Vrabie Romaпoslavica 14, 161; СДЕЛМ 
271. 

мензурка «посудина для вимірювання 
рідини»; - р. бр. мензурка, п. menzurka, 
ч. вл. menzura, слц. ели. menzura, 
болг. менаура, мензура, схв. мензІ}ра; -
очевидно, через посередництво німець
кої мови (нім. Mensur «те.») запозичено 
з латинської; лат. mensura «міра, вимі
рюваннЯ>> пов'язане з mёtїri «міряти, 
вимірювати» (дієприкм. шensus), яке 
зіставляється з дінд. шаtіІ) «міра», гр . 
f.t:'ijтц; «Порада», дангл. ша:?d «міра», псл. 
mera, укр. міра.- СІС2 530; Kopalinski 
622; Holub-Lyer 310; БЕР 111 737; 
РЧДБЕ 523; Walde-Hofш. ІІ 81-82.
Див. ще мf ряти. 

менИни, ;м!ння -див. ім'Я. 
менінгІт (мед.) «заПалення оболаноНІ 

мозку»; - р. болг. меаингuт, бр. ме
нінгіт, п. meningitis, ч. meningitida, 
слц. шeningitida, м. менингuтис, схв. 
менйнгй.т, менингuтис, ели. meningi
tis; - запозичення з західноєвропей
ських мов; англ. шeningitis, нім. Menin
gitis, фр. meningite утворено на основі 
гр. f.І>'ijvty~ (род. в. f.t/~vtyyoc;) <<Шкірка, 
плівка; мозкова оболонка» не зовсім 
ясного походження, можливо, спорід
неного з дінд. шamsa· «м'ясо», псл. m~so 
«те.», * Ш(fzdra «мї'здря».- СІС2 530; Sl. 
wyr. obcych 466; Holub-Lyer 309; БЕР 
ІІІ 737; РЧДБЕ 523; Frisk 11 228-
229. . 

менструація (мед.) «місячне, регули», 
менструальний, менструювати; - р. 
болr. менструdция, бр. менструdцьщ 
п. menstruacja, ч. menstruace, слп. men
struacia, вл. шenstruacija, м. схв. мен
струациjа, ели. menstruacija; - запо
зичення з західноєвропейських мов; нім. 
Menstгuatiбn, англ .. фр. menstгuation, 
нлат. menstruatio утворено від дієслова 
лат. menstruari «менструювати», пов'я
заного з шenstгuuш «менструація», по
хідним від шёnsis «місяць; менструанія», 



мент 

спорідненого з nс.п. mesttcь, укр. мі
сяць.- СІС2 530; Kopalinski 622; Ho
lub-Lyer 309; БЕР ІІІ 738; РЧДБЕ 
523; Walde-Hofm. 11 71-72.- Див. ще 
місяць. - Пор. семестр. 

мент (розм.) «дуже короткий промі
жок часу», вмент «дуже швидко», умент 
«те.»; - р. [мент, минт, ментом], ч. 
[ment] (у виразі [ani m.] «зовсім ні
чого»); -очевидно, результат скоро
чення слова момент; для р. мент при
пускається також контамінація з ми
ю)та.- Фасмер ІІ 625; Преобр. І 554; 
Machek ESJC 359.- Див. ще момент. 

[ менталик] «метелик» ВеБ; - запо
вичення з польської мови; - п. (m(ital, 
mtttelek] «те.» є резуль татом видазміни 
первісного motyl, що відповідає укр. 
мотИль.- Bruckner 345.- Див. ще ме
телик. 

[менталь] «медаль» Ж, [менталикJ 
«дукач»; - запозичення з польської мо
ви; п. [mental] «медаль», [mentalik] 
(зменш.) виникло внаслідок видазміни 
слова medal, що відповідає укр. ме
даль.- SW 11914.- Див. ще медаль. 

МеНТИК «КОрОТКИЙ гусарСЬКИЙ ОДЯГ», 
[мента] «жіночий кожушок, облямова
ний тасьмою»;- р. ментик «гусарська 
куртка з шнурами», бр. (заGт.) менцік 
«Те.», п. mentlik «плащик», ч. [mentek] 
«суконна куртка», [mentik, mentek, meп
tlik] «те.», слц. mentieka «короткий 
кожух, який носили аристократи», болг .. 
менте «КОрОТКИЙ Верхній ОДЯГ без ру
кавів», схв. мента «верхній одяг», мен
тен, ели. m€mten «те.»;- запозичення 
з угорської мови; уг. mente «угорська 
куртка, венгерка» етимологічно не
ясне.- Балецкий St. sl. 9, 338; Фас
мер 11 598; Machek ESJё 359; БЕР ІІІ 
7.'38; Младенов 294; Skok 11 406; Bezlaj 
ESSJ 11 178;. Bern. Il 17; MNTESz 11 
891. 

ментол «речовина s м'ятним запа
хом; м'ятна олія»;- р. бр. болг. мен
тол, п. слu. вл. mentol, ч. mentol, men
thol, м. ментол, схв. ментол, ели. men
t61; -запозичення з німеuької мови; 
нім. Menthбl (англ. фр. menthol) утво
рено Оппенгеймом у 1861 р. з лат. 
ment(h)a «перечна м'ята», що відповідає 
укр. м' funa, і oleum «олія».~ СІС2 530; 

менует 

Sl. wyr. obcych 466; Holub-Lyer 310; 
БЕР ІІІ 738; РЧДБЕ 523; Dauzat 469; 
КІеіп 964.- Див. ще м'Ята, олія. 

ментор «наставник, вихователь»; -
р. болг. ментор, бр. ментар, п. ч. слц. 
вл. mentor, схв. ментор, ментор, ели. 
mentor; -через західноєвропейське по
середництво (англ. фр. mentor, нім. 
Mentor) запозичено з грецької мови; гр. 
МЄvтшр є власним ім'ям одного з героїв 
Гомерової «Одісеї»- друга Одісея, опі
куна й вихователя його сина Телемаха; 
як загальне ім'я поширилося в європей
ських мовах після появи роману фран
цузького письменника Ф. Фенелона 
«Пригоди Телемаха» (1699).- СІС2 530; 
Фасмер ІІ 599; Kopalinski 622; Holub
Lyer 310; БЕР ІІІ 738; РЧДБЕ 523; 
Dauzat 469; Юuge-Mitzka 387; Юеіn 
964. 

[ментрега] «бунт, безладдя, замішан
ня», [ментрежитися] «бунтуватися, 
хвилюватися», [ментр6жити] «псувати, 
нищити; тривожити, полохати» МСБГ, 
[минтр6жити] «ТС.» МСБГ, [ментр6ж
ник] «той, хто все нищить і псуе» 
МСБГ;- р. [минтрежить] «баритися, 
гаятися», бр. [мітр.9нга] «тривога, не
спокій, сум'яття; розбрат», [мітран
жьщь] «тривожити, непокоїти, вносити 
сум'яття, розбрат»; -запозичення з 
польської мови з метатезою носового 
голосного в корені (можливо, під впли
вом mttt «каламуть», mtttniec «каламут
ніти»); п. mitr{{ga «гаяння часу, морока; 
марудна робота, маруднию>, mitrttzyc 
«Гаяти (час)» відповідає укр. [мітругаІ 
«мука, клопіт, важка праця», [митр6-
жити] «без потребИ затримувати».
Вrйсknеr 399.- Див. ще метруга. 

ментуз, мент(Jс, ментЮк, ментюх
див. минь. 

[ментул] «пуголовок, личинка жаби» 
ЛЖит, [менту,zь] «TG.» ЛЖит;- оче
видно, нерегулярне утворення від [мень] 
«минь», пор. р. [мень] «людина з вели
кою головою; великий шматок, грудка, 

клубок».- Див. ще минь. 

менует (старовищшй французький 
<rанеuь); - р. бр. мену.9т, п. ч. слц. 
вл. menuet, болг. менует, схв. менует, 
слн. menuet; - запозичення з фран-
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менчир 

цузької мови; фр. menuet «танець (з 
дрібними па)» утворено від menu «дріб
ний», що походить від лат. minї:Нus 
«малий, дрібний, незначний», пов'яза
ного з minuere «зменшувати, подрібню
вати», похідним від minus «менший».
СІС2 530; Фасмер ІІ 599; Маргарян 
3ИРЯ VI 93; Kopalinski 622; Holub
Lyer 310; БЕР ІІІ 739; РЧДБЕ 523; 
Dauzat 469-470.- Див. ще мінус.
Пор. менЮ, мінута. 

[менчир] (бот.) «вереQ, EriGa>>, [мячир] 
«ТG.» Mak; - очевидно, запозичення з 
польської мови, в якій відповідне мово 
могло б бути пов'язане з miєtkki «м'я
кий» (uей вид вересу росте на торф'я
нистих луках і болотах). 

менший, меншенький, [менчuй] г, 
О, [менчія] «менша частина» Ж, [менши
на] «меншість» ж, меншість, меншати 
СУМ, Ж. меншuти, [Jпеюtuти] Ж. мен
ше, [менче] ж. зменшувати, зменшувач, 
[поменший] «Трохи менший» Нед, 
[уменчdти] «ЗменшуватИ>> тж;- Р· мень
ший, бр. м еншьt, др. мьнии, мьньши, 
П. mniejszy, Ч. СЛЦ. mensi, ВЛ. mjensi, 
нл. mjensy, полаб. manaj, болг. (заст.) 
менше «менше», схв. м0:1Ьй «менший», 
слн. manjsi, стсл. м ь.нии, м ь.нь.ши 
«т€.»;- псл. mьnь(-jь) ( <*mTnjTs), 
mьnьs-; - споріднене з гот. mins «мен
ше», minniza «менший, менш значний», 
двн. min «менше», minniro «менший», 
лат. minor, -oris «те.», minus «менше», гр. 
!ltvбitro «скорочую», 11є( rov ( < * ftЄtvrov), 
ftЄї:'ov <<Менший», дірл. menb «малень
кий», К'Орн. minow «зменшувати, скоро
чувати», дінд. minati «скорочує, шко
дить»; іє. *mei- «зменшувати, скорочу
вати».- Фасмер 11 598; Преобр. І 523; 
Горяев 206; Briickner 342; Machek I;SJC 
359; Holub"""'-Lyer 310; Schuster-Sewc 
923; БЕР ІІІ 739; Skok ІІ 373; Bezlaj 
ESSJ 11 166; Trautmann 184; Pokorny 
711. 

меншовИк «член меншовицької пар
тн», меншовИзм; - бр. меншавік, п. 
rnienszewik, Ч. СЛЦ. mensevik, ВЛ. mjense
wik, болг. меншевuк, м. мен.шевик, схв. 
ме1Ьшевuк, слн. mensevik; - калька р. 
меньшевuк, утвореного від прикметника 
МеНЬШиЙ; СЛОВО ВИНИІ(ЛО В 1903 р. ПЇСЛЯ 
11 з'їзду РСДРП, коли опортуністична 
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мер ва 

частина партії на виборах керівних 
органів залишилаєя в меншості.
ССРЛЯ 6, 838; Kopalinski 629; Holub
Lyer 310; БЕР ІІІ 739; РЧДБЕ 524.
Див. ще менший.- Пор. більшовИк. 

менЮ «набір страв; лиGток з перелі
ком страв»; - р. бр. болг. менЮ, п. ч. 
слu. слн. menu, схв. менИ;- запозичення 
з франuузької мови; фр. menu «ТС.» 
(€початку «обмежена кількіGть страв») 
походить від лат. minus «менший».
СІС2 530; Kopalinski 622; Holub-Lyer 
310; БЕР ІІІ 739; РЧДБЕ 524; Dauzat 
469-470.- Див. ще мінус.- Пор. ме
нует, мінута. 

мень, менькус, мень6к- див. минь. 
[меньки-меньки] «вигук, яким під

кликають телят» Мо; - п. men-meб 
«вигук, яким підкликають корів»;- не 
зовсім ясне; може бути пов' язане з 
[мtlню-мuню] (вигук, яким кличуть ко
рів), [минька-минька] або [.мань-мань] 
«т€.».- Пор. мала, манька2 , мИня1 • 

мер «ГОЛОВа муніципалітету», мерія 
«муніципальне управління»;- р. мзр, 
мер, бр. мар, п. ч. mer;- запозичення 
з франuузької мови; фр. maire походить 
від лат. maior «більший».- СІС2 530; 
Kopalinski 622; Dauzat 451.- Див. 
ще майор. 

[мерваl] «м'ята, терта або попріла 
солома; гній Ж; дрантя, погань», [мер
ва] «мул» ЛексПол, [мервиско] «СОЛО
м'яна підстилка» Ж, [мервище] «тс.» Ж, 
[мервuця] «терта або попріла солома», 
(мервuчка] «ТG.» МСБГ, [мервuстий] «по
м'ятий, потертий; прілйй, гнилий 
МСБГ; змішаний з прілою соломою 
МСБГ, Ж», [мервлЯстий] «змішаний з 
прілою соломою» Ж. [мервити] «м'яти, 
бгати; розбивати, розтирати; угноювати 
Ж», [мервuтися] «гнити, пріти, втрачати 
кормові якості» МСБГ, [мервіти] «те.» 
МСБГ, [перемервити] «перетерти, по
дрібнити» Мо, Ме, [розмервити] «роз
терти, подрібнитю> Нед; - р. [.мерва] 
«дрібні відходи при тіпанні льону», бр. 
[мерва] «відходи нри топленні воску», 
[мерва] «грузьке t)олото», п. mierzwa 
«rюм'ята, потерта солома; підстилка», 
ч. mrva «гній», слu. mrva «потерть», 
вл. НJІ. mjerwa «м'ята солома; підстилка 
з соломи», болr. [м'Ьрва] «шматок м'яса; 



мер ва 

крихта; пилинка», м. мрва «те.», схв. 

мрва «крихта (хліба)», ели. mfva «гній; 
сіно, корм; крихітка»;- псл. *mьrva 
«поплутане, подрібнене», очевидно, від
далено пов' язане з * m ь.rvь «виснаже
ний», mьrсг «мру»; - споріднене з лит. 
marva «мішанина», діс.іІ. merja «ПОДрО
бити, розтовкти», гр. f-tCXpcxi vш «висна
жую»; і є. * mer- <<Терти, знищувати».
Вrіі~knеr 334; Holub-Kop. 233; Schu:3-
ter-Sewc 924-925; Младенов 306, 310-
311; Skok І1 4 72; Bezlaj ESSJ І І 204; 
Mikl. EW 192; Fraenkel 413; Pokorny 
736.- Пор. мервИй. 

мерва2- див. м6рва. 

[мервнй] «мертвий» Ж, [мервіти] «ле
жати в стані маразму (про хворого) Ж; 
дрімати МСБГ», (примервіти] «задріма
ти» Ба; -очевидно, псл. *mь.rvь «ви
снажений», пов'язане з *mь.r<г «мру», 
*merti «мерти».- Див. ще мерти.
Пор. мерва1 • 

[мерга1 ] «мрійник; буквоїд» Ж, [мер
гало, мергун] «Те.» Ж; - неясне; мож
ливо, пов'язане з уг. meregeni «Мріяти, 
задумуватися». 

[мерrа 2 ] :---див. мерха. 
[мерrа] «снігопад з вітром» О, [мер

гаснути] «СТеМНіТИ», [мержеліти] «МЖИ· 
чити» Ж;- р. [моргаситься] «мжичити», 
ч. mrholiti, слц. mrholit' «Те.»; - псл. 
*mь.rga, *mь.rg- «мжичити; темніти»;
споріднене З ЛТG. merga «МЖИЧКа», marga 
«те.», mirga «туман», mirdzet «мжичити», 
гр. ~pЄ')(.ElV «зволожувати»; іє. *mrgh-, 
інфіксальний варіант кореня *mеіgh
«Мигати», віддалено пов'язаного з 
*magh- «тягти; могти».- Мельничук 
Мовозн. 1980/6, 54; Trautmann 182; 
Pokorny 738.- Пор. мерчаІ, мИгати, 
могтИ, моргати. 

мергель «Гірська порода, ЩО складає
ТЬСЯ з глини і вапняку», [маргель] «те.» 
Ж, мергелювати «вносити мергель (у 
rрунт)»; - р. бр. мергель, п. margiel, 
[mergiel], ч. merhel, вл. mergl, болг. 
мергел; -запозичення з німеuької мо
ви; н. Mergel (двн. mergil) походить від 
елат. margila < лат. marga «мергель», 
яке виводиться з галльської мови.

СІС2 530; Фасмер ІІ 600;_ Горяев 206; 
Brйckпer 323; Machek ESJC 379; БЕР ІІІ 

мережа 

743; РЧДБЕ 524; Юuge-Mitzka 475; 
Walde-Hofm. 11 39. 

[мере] «мабуть, майже; точно Ж; 
дійсно, справді; чисто, без домішки; 
щоб лише О»; - очевидно, запозичення 
з польської мови; п. [mere] «наче, ніби, 
майже» походить від лат. merё «ціл
ком, чисто», пов' яз ан ого з merus «чис
тий, не змішаний, справжній», що зі
ставляється з дірл. ё-mer «не блискучий, 
не яскравий», дангл. a-mёrian «очищати; 
перевіряти, випробовувати».- SW 11 
924; Walde-Hofm. 11 78. 

[мереrий] «бурий з темними смуга
ми» (про масть); - р. [мережка] «стро
катість», [мережить] «пістрявіти, ря
біти», п. mer~g «смуга на темному тлі; 
смугаста тварина», ч. [ merhy] «смуги», 
[merhovati] «проводити смуги», merho
vaпy «строкатий, смугастий»; - псл. 
* merga, * mer9ga (* merьga?) «смуга, пля
ма>>, пов'язані чергуванням голосних з 
* morgь, * morQg'Ь «С'!J>ОКатий, смуга
стий».- Machek ESJC 360, 377; Schus
ter-Sewc 949.- Див. ще моругий. 

мережа «рибальська сіть; сукупність 
шляхів, ліній зв'язку, установ», мере
жанка «ажурний узор; мережана річ», 
мереживниця «робітниця, яка робить 
мереживо», мереживо «сітчаста тканина 
з узорами», мережка «ажурний узор; 
вишивка; [узорна прикраса, орнамент]», 
[мерешка] «орнамент у формі вісімою> 
О, мережати «робити мережку; вити
вати; нарізьблювати узори на дереві», 
мережИти «те.» СУМ, Пі, [мережовати] 
«проводити смуги; робити узори» Пі, 
мережаний СУМ, Пі, мережений, мере· 
живний, мережований (заст.) «мережа
ний», [мережуваний] «Те.», [мережува
тий] «укритий дрібними плямами» (про 
шкіру), мережчатий «оздоблений ме
режками», [прuмережка] «вузька ме
режка по шву» Нед; - р. мерёжа «ри· 
бальська сітка, натягнута на обруч», 
мережка «узор на тканині; невелика 
рибальська сітка», бр. ·мяража «рибаль
ська сітка, натягнута на обручі», п. 
merezka «ажурний узор на тканині» 
(з укр.), mrzezna ( ,:::::mrzeza) «вид ри
бальської сіті», каш. [ mfeza] «сітка», 
Ч. mriz(e) «решітка», СЛЦ. mreza «ТС.», 
болг. м. мрежа «мережа», схв. мрежа, 
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мереконіти 

СЛН. mreza «Т€.», етсл. MjJ'ЁЖd «СЇ<rка»;
псл. *mел~а «(плетена) єітка»; - зістав
ляється З ЛТG. merga «Поручні, галерея, 
решітка», merksl}is, mersl}is «плетений 
солом'яний намет на жердинах», лит. 
marska «невелика рибальська сітка», 
marskiniai «сорочка», гр. ~рохоь ( <*f.Lp6-
xoc;) «сильце, мотузка, петля», ~ро хі~ 
«петля», і рл. braig ( <* mragi-) «лан
цюг», braga ( <*mragant) «полонений».
Фасмер ІІ 601; Преобр. І 525; ~оряев 
206; Briickner 347; Machek ESJC 382; 
Holub-Lyer 324; Holub-Kop. 234; 
Младенов 306; Skok 11 464; Bezlaj 
ESSJ 11 201; Bern. 11 38-39; Mikl. EW 
193; Trautmann 182. 

[мереконіти] «ввижати€я, привиджу
ватися»; - р. [мерекать] «здаватися, 
ввижатисш; марити», (мерек] «марення; 
привид; влий дух, чорт», [мерет] «ди
явол, нечистий»;- пов'язане з мерк
нути, меркти і далі 3 морок, р. мере
щиться, (марdкосить] «мелькати у піть
мі», (меркасuть] «затемнювати, мелька
ти»;- псл. *merk-/*mь[k-/*mork-.
Фacмep І І 602; Шахматов ИОРЯС 772, 
355; Bern. 11 38; Torbiбrnsson ІІ 39.
Див. ще меркнути. 

мерена, меренка, меренька- див. 
марена2 . 

меренга «вид тіGтечка»; - р. мерен
га, бр. меранга, п. meгenga;- запози
чення з французької мови; фр. meringue 
«ro.» етимологічно неясне.- ТСБМ ІІІ 
139; Dauzat 471; Gamillscheg 616. 

[мерендати] «ремигати, перєжовува
ти жуйку», (мерендзати, мерендіти О, 
мерuнджати ДзАтл І, мерuндзати О, 
меріндзdти ВеЛ, мередзdти ВеБ] «ТG.», 
[мередзовиння] «пережована їжа в 
шлунку жуйних твариН>) Пр. ХІ діал. 
н.; - п. [ miery(n)dzacJ «ремигати», [mie
rendzac, mierendzac] «тс.», ч. [meryn
dzaJ «ремигання», слц. meridzat' «реми
гати», [merizat', merigat'] «те.»;- за
позичення з румунської мови; рум. [me
ridza] «ремигати», [meridzire, merindza
ri] «відпочивати вдень» (про худобу) по
ходить Від лат. meridiilre «ВідПОЧИВаТИ 
опівдні», пов' яз а ного з merf diёs «полу
день, південь»; не виключений також 
вв'язок з рум. merfnde «харч, провізія, 
полуденою>, що походить від лат. me-

но 

мерехтіти 

renda, merendare <шолуднувати», пов'я· 
заних а merere «заробляти на хліб, 
діє:rавати», спорідненим з гр. f.LЄpo~ 
«частина».- Дзендзелівський Доп. 
УжДУ IV 60; Vrabie Romanoslavica 14, 
162; Machek ESJC 359-360; Bern. ІІ .37; 
Mikl. EW 191; СДЕЛМ 255; DLRM 
493; Walde-Hofm. Il 75, 77.- Див. 
ще меридіан.- Пор. мерИндЯ. 

мерендза, мерендя- див. мерИндЯ. 
[меренfти] «мжичити., сіяти» (про 

дрібний дощ) Ж, [мерендіти] «Т@.» Ж, 
[мерява1 «холодний дощ» Ж, [мериво]: 
(приел., про стан погоди, який передві
щає дощ) МСБГ; - очевидно, псл. 
* mer(k)-/mor{k)- «волога; мряка», спо
ріднене З ЛИТ. mefkti <~МОЧИТИ», mirkyti 
«Вимочувати», лт~. merkt «мочиq-и».
Пор. мерrа, мороква. 

[меренька1 ] «жаб'яча ікрю);- змен
шувальна форма давнішого * мерена «ік
ра», яке зводиться до псл. *mer11a «те.», 
що походить від фінно-угорського слова 
із вначенням «ікра; риб'ячий мальою) 
(пор. мане. маУрна «ікра», хант. мііран 
«Т<!.").- Коломиеu Происх. назв. рь1б 
126.- Пор. марена 2 • 

меренька2- див. марена2 • 
[мерестЧ (іхт.) «гольян, Phoxinus 

rivularis» Ж. ВеНЗн, [нерест тж, не
ресть Ж. нерез Ж, мереснИк ВеНЗн, 
мареснuця тж, мереснuця Ж, нереснuца 
ВеНЗн, нерісниця ЖJ «те.», [нерес] 
«ВИд дрібної риби» 0;- результат конта
мінації назв C!ftepeнa, меренька] «Т€.» і 
нерест ([мерест]).- Коломнеп Происх. 
назв. рьіб 124.- Див. ще марена, не
рест. 

[мерест2 ] «жаб'яча ікра», fмapacmJ 
сп.», [нересть] (зб.) «ікра; жаби» Ж: -
слн. mr~st «жаб'яча ікра; нересТ»; -
пел. *merst-ь «ікра», результат контамі
нації назв * merna «ro.» і *nerst-ь «не· 
рест»; думка про ЧИG'ГО звуковий харак· 
тер зміни початкового *ш:-- у *mr- (Zu
baty St. а сІ. І 2, 106) помилкова.- Див. 
ще меренькаl, нерест. 

[мерестН] «низькі болотяні травю);
очевидно, результат перенесення на рос

лини назви [мерестІ «жаб'яча ікра» (за 
суміжністю).- Див. ,ще мерест2• 

мерехтіти «світити тремтливо, мигті
ш; ледь виднітися», мерехтлИвий, (мер-



мереч 

хоть] «брижі на воді від биt!трої течії» 
Ч;- очевидно, результат контамінації 
дієслів мерхнути «втрачати яскравіеть, 
тьмяніти» і мигтіти; пор. ч. merestiti 
se «коливатися, мигтіти».- Див. ще 
мерхнути, мИгати. 

[мереч] «густий непролазний лі€» Ч, 
[.мереча] «лісові хащі; густий чагарник 
у заболоченій низині» Ч, [мрич) «боло
шстий лі!!:» Ж;- р. (мерёча! «болото», 
[меречь] «грузьке болотисте місuе, по
росле чагарником і дрібним лісом», бр. 
[мяр.9ча1 «т~.»;- пм. [*merca] < *mer
kja «заболочене місце», співвідносне з 
*morkva (укр. [мороква] «fіолото» та 
ін.); утворене відваріанта кореня *mek-i 
mok- «мокнути, мокрий» з інфіксом -r-; 
споріднене а лит. merkti «мочити», miї'kti 
«МОКНУТИ», ЛТС. m~rkt «МОЧИТИ», marks 
«невеликий ставок на лузі».- Мельни
чук Мовозн. 1980/6, 54; Фасмер ІІ 602-
603; Потебня РФВ З, 99; Bern. ІІ 79; 
Trautmann 182.- Див. ще м6кнути.
Пор. мерrа, мерчаl, мороква. 

[меречити] «мекати» Ж;- р. lмерь
кать] «бекати» (про овеuь), болг. мІьркам 
«видаю глухі звуки»; - звуконасліду
вальне утворення на О<!нові мекати, 
можливо, зближеного з [меркdч] «ба
ран».- Див. ще ме. 

мерещитнея «ввижатиея»;- р. ме
рещиться «те.»;- очевидно, пов'язане 
з р. [мерек] «марення; злий дух, привид»,. 
[мерекать] «марити, ввижатися»; - псл. 
*merk-sk-, пов'язане чергуванням го
лосних з *morkь «морок», *mьrknQti 
«меркнути»; реконструюється також псл. 

*merg-sk-, споріднене з лит. mirgёti 
«рябіти», лтс. mirgt «блищати», marga 
«блиск» (Matzenauer LF 10, 69).- Фас
мер ІІ 60З; Преобр. І 527; Горяев 206; 
Шахматов ИОРЯС 7/2, З55; Bern. ІІ 
З8; MikJ. EW 191.- Пор. меркнути. 

[мержани] (мн.) «шматок вишитого 
полотна, який вставляється в сорочку 
на грудях» МСБГ; - очевидно, резуль
тат деетимо.rrогізації і субстантивації 
пасивного дієприкметника мережаний 
від діє<Wова мережити «робити мереж
ку; вишивати».- Див. ще мережа. 

мержелfти- див. мерrа. 
[мерзИти] «викликати огиду Г; ла

яти, паплюжити МСБГ», [мерзенuти] 

мерзосвІтний 

«паплюжити» МСБГ, [мерзенитися] «ста
вати мерзенним» МСБГ, [мерзеніти] 
«те.», [мерзuтися] «ганьбитися» О, мер
зіти «погрузати в пороках», (мирзйти] 
«.rrаяти, паплюжити» Ме, МСБГ, [мержа] 
«пакість Ж; мерзотник 0», [мерзd] 
«мерзота, пакїсть Г; мерзотник МСБГ, 
О; нак.rrеп 0», [мерзавець Ж, мерзеник], 
мерзенство, [мерзетина] «мерзотник»· 
МСБГ, [мерзинець] «погана, гидка 
річ», (мерзіль] «смердюча трава» Ж, 
[мерзінець] Ж, мерзота, мерзотник, 
[мерзь] «мерзота, пакість» Ж, ІмерзЯч
ка] «образа» Ж, [мирзd] «мерзотник 
МСБГ; колотнеча, гризня Корз», !.мер
зененький, мерзений], мерзенний, мер
зотний, омерзИтися «зробитися огид
ним», [померзенитися], [померзuтися] 
«відчути огиду»;- р. мерзкий, бр. мяр
з6та «мерзота», п. mierzic «викликати 
огиду», ч. mrzeti «бути огидним», c.rrц. 
mrziet' «бути неприємним», вл. mjerzac 
«СердИТИ», НЛ. mjerzas «TG.», болг. мерЗ'ОК 
«мерзенний», м. мрзешник «мерзеннию>, 
мрзешен «огидний», схв. м{Jзити «відчу
вати огиду», c.rrн. mrzfti «те:.», стс:л. 
мрь.зtти «Вик.rrикати огиду»;- псл. 
*mьrzeti «те.» пов'язане з *mьrznQti 
«мерзнути», давніше схо.rrодніти через 
хмарність і мжичку», * morz'Ь «мороз», 
давніше «брудна мокрота, хо.rrодна 
мжичка»; пояс,нення семантичного роз

витку за аналогією до styd'Ь ~ ~tynQti 
непереконливе (пор. Machek ESJC 381); 
зістав.rrя.rrося також s цсл. Mp'hCh.H'h 
«гидкий», Мр'hсити сн. «оквернятися» 
(Потебня РФВ З, 97; Преобр. І 527-
528); думка про запозичення s гот~ької 
мови (Hirt PBrB 2З, ЗЗ5) необгрунтова
на.- Ме.rrьничук Мовозн. 1980/6, 54; 
Фасмер ІІ 60З-604; Куркина 3тимо.rrо
гия 1964, 50-51; Горяев 207; Briicknev 
~ЗЗ-ЗЗ4; Holub-Kop. 2ЗЗ; Schuster
Sewc 925; БЕР ІІІ 747; Skok 11 472; 
Bezlaj ESSJ 11 204; Mikl. EW 19З; 
Trautmann 187.- Пор. мерзти. 

мерзосвітний «мерзотний», мерзо-
світник «мерзотник»; - очевидно, по
хідні утворення . від незасвідченого 
* мерзосвіт «ТОЙ, ким гидує світ», утво
реного з основ мерз(ити) «гидувати» і 
~ітJ у словотворчому і семантичному 
відношеннях ана.rrогічне утворенням [ги~ 
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домuр l «огидна людина» і [гидосвtтний] 
«огидний>>.- Див. ще мерзИти, світ.
Пор. гидосвfтний. 

мерзти, мерзнути, мерзлота, мерз
лЯк, мерзлЯтина, [мерзкий] «мерзлий» 
Ж, [мерзлйвий] «мерзлякуватий>> МСБГ, 
мерзлий, мерзлуватий,. мерзлякуватий, 
[змерзлЮх], [змерзлЮчка] «мерзлякувата 
жінка}}, [замерзлякй] «бурульки на дере
вах», [намерз] «іній, бурулька>>; - р. 
мёрзнуть, бр. мерзнуць, др. мьрзнути, 
п. marzn<tЄ. ч. mrznout, слц. mrznut', 
вл. mjerznyc, нл. marznus, болг. мрізна, 
м. мрзне, схв. мрзнути, слн. mfzniti, 
стсл. Мf''Ь.ЗЬ.Н'Ь. «мерзнучиЙ>>;- псл. 
*mьrz(nQ)ti ( <*mьrg-) «мерзнутИ>> (пер
вісно «холодніти через хмарність і мжич
ку»); пов' язане чергуванням голосних 
з *morz'Ь ( <*moriH «мороз»; - зістав
ляється з алб. mardhem «дрижу від 
холоду», marth «сильний мороз»; не: 
обгрунтоване зіставлення (Machek ESJC 
381) з нвн. frieren «мерзнутю>, лат. 
pruina «іній>>, дінд. prщ;va «те.>>.- Фае
мер ІІ 604; Преобр. І 528; Горяев 297; 
Bruckner 324, 346; Holub-Kop. 233; 
Schuster-Sewc 925; Младенов 306; Skok 
ІІ 472-473; Bezlaj ESSJ ІІ 204; Мельни
чук Мовозн: 1980/6, 54; Mikl. EW 191; 
Pokorny 739-740.- Пор. мороз. 

мернво -див. меренfти. 
меридіан, меридіональний; - р. 

болг. меридиан, бр. мерьtдьtЯн, п. mery· 
dian, ч. єлц. слн. meridian, вл. meridian, 
м. меридиjан, схв. меридйjіін;- запо· 
зичення в західноєвропейських мов; н. 
Meridian, фр. meridian, англ. meridian 
походять від лат. merldianus <шолуден
ний, південний>>, пов'язаного з merїdiёs 
«полудень; південь; середина», що скла
дається з основ прикметника medius 
«середній>>, спорідненого з гот. midjis 
«Т~.>>, ПСЛ. *medja «МеЖа>>, укр. межа, 
та іменника diёs «день>>, спорідненого з 
дінд. dyam, псл. dьль, укр. день 
«те.».- СІС2 530; Holub-Lyer 310;БЕР 
ІІІ 747-748; Юеіл 966; Dauzat 470; 
Walde-Hofm. І 349-350, ІІ 57.- Див. 
ще день, межа. 

мерин «КастрованиЙ жеребець», [ме
ренl «Т@.» Ж; - р. мерин, заст. мерен, 
бр. мерьщ п. єт. mierzyn(ek) (з р.) 
«те.»; -очевидно, запозичення а мов-
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гольських мов: монг. morш (morin) 
«кінь>>, калм. morl} «ТС.>>; менш обгрун
товане зіставлення (Преобр. І 528; Mikl. 
EW 191) з дангл. mїere «кобила>>, двн. 
meriha, merha «тс.>>.- Фасмер ІІ 604; 
Одинцов 128; Сетарав Тюркизмьr 232; 
Баскакав та ін. Взаимод. и взаимообог. 
55; Горяев 207; Bruckner 334; Bern. 
ІІ 37. 

[мерііндЯ] «торба з харчами; харчі 
на дорогу; полуденок; вим'я коровю> О, 
МСБГ, ВеЛ, [мерендза] «те.>> О, [ме· 
рендя] «приготовані харчі>>, [мариндя] 
<<те.» ВеЛ, [мериндdрка] «посудина вів
чарів>> Доп. УжДУ IV, [мерендарщина] 
«те.>> тж; - п. [mierenda] «харч на до
рогу>>, [mierendza, mirenda], ч. [meren
da], слц. [merinda] «те.»; - запозичен
ня з молдавської і румунської мов; 
молд. мерuнде ( мерuндз) «харчі, пров і
зія», рум. merinde «Те.» походять від 
ла"F. merenda «підвечірою>, nов'язаного 
з mereo «заробляю, здобуваю; заслуго
вую», спорідненим з гр. f.tЄpoG (f.tsptG) 
«частка, частина», f.tЄipof.tC!L «дістаю 
частку», хет. mar-k- «ділити (жepтвy)».
Scheludko 139; Vrabie Romanoslavica 
14, 161; Machek ESJC 359-360; Cranjala 
344; Bern. ІІ 37; СДЕЛМ 255; DLRM 
493; Pu~cariu 91; Walde-Hofm. ІІ 75. 

мерпика- див. маринка. 
меринос «порода овець 11 довгою 

тонкою вовною; шерсть такої вівці; 
тканина в неї»; - р. болг. меринос, 
бр. мерьт6с, п. merynos, ч. слц. merina 
«вівця-меринос», м. мерина, схв. ме
рина, ели. merfno «меринос»; -через 
посередництво російської та французь
кої мов (фр. merinos «тонкорунна вівця; 
тканина з її шерсті») заnозичено з іспан
ської; icn. merino (мн. merinos) «Т€.» 
загальноприйнятої етимології не має.
СІС2 531; Фасмер ІІ 604; Kopaliбski 
623; БЕР ІІІ 748; Кlein 966; ODEE 57; 
Юuge-Mitzka 474; Dauzat 471; Gamill
scheg 616. 

меркантИльний «торговельний, ко
мерційний; своєкорисливий», меркан
тилізм «буржуазна економічна політика 
феодальних держав XV-XVIII ст.; ген
длярство>>, меркантиліст; - р. мер
кантuльньtй, бр. меркантьtльньt, п. mer
kantylny, ч. merkantilni, слц. merkan-
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tilny, вл. merkantilizm, болг. меркан
rrulлен, схв. меркантіlлан, слн. merkan
tilen; - через посередництво російської 
та французької мов (фр. mercaпtile «тор
говельний») запозичено з італійської; 
іт. mercantile «ТС.» утворено від mercan
te «торговець», що походить від лат. 
merca ns, дієприкметника від дієслова 
mercarї «торгувати, купувати», похідно
го від merx «товар», етимологія якого ос
таточно .не з'ясована.- СІС2 531; Фас
мер ІІ 604; Kopaliiiski 623; Holub
Lyer 310; БЕР ІІІ 748; Dauzat 470; 
Кlein 964; Walde-Hofm. ІІ 78-79.
Пор. Меркурій. 

[мерюіч] «баран», [меркотень] «не
кастрований баран» Ник, [морюіль, мор
кач, м6ркітеНЬ, МОрКутеНЬ, муркач] «ТС.» 
тж, [миркати] «особливий запах овець 
під час тічки», [J.шрк6т] «ТО.» Ж; -
бр . . маркач «баран-плідник», болг. мір
кам ее «паруватися» (про овець, кіз), 
м. мркач «баран», мрка ее «паруватися» 
(про овець, кіз), схв. м{жати ее, слн. 
mfkati se «ТС.», mrk2c «козел», стсл. 
м р1..КdТІt «мекати; паруватися»; - псл. 

*mьrkati (s~) «паруватися», *mьrkacь 
«баран; цап»; -очевидно, пов'язане з 
псл. *merk-/mork- «мокрий, мочити» 
(пор. укр. [морокваJ «болото», р. [мере
ча] «ТС.», ЛИТ. mefkti «МОЧИТИ», mirkti 
«мокнути», а також варіант кореня з 
рухомим s- у р. сморкаться «сякатися»); 
менш обгрунтоване зіставлення з дінд. 
mrsati <<торкає>> (Machek Slavia 16, 188; 
Bezlaj ESSJ ІІ 202); необгрунтоване 
пов'язання (Scheludko 139) з рум. 
marcu~ «білий з чорною мордою>> (про 
овець).- Трубачев Назв. дом. жив. 81; 
Младенов 311.- Див. ще мороква, 
шмарки. 

меркнути «згасати, темнішати», 
Меркти «ТС.», [меркати] «мерехті
ТИ», [меркотати] «тс.», [меркотіти] 
«миготіти», [змеркdтися] Ж, [змерк] 
«присмерк» Ж, Ізмерк6м] Ж. [змирк] 
«присмерк» Ж. [змирх] «ТС.>> Ж, [на
змерщj] Ж. (намеркати] «смерка
тися», [обмеркнути] ЛексПол, [по
мерхнути] Ж. п6мерк(и) «темрява, мо
рок; сутінки», померклий, [прuмерки] 
«сутінки», присмерк ( и ), прuсмерком, 
смеркdти(ся), смерк, смерком, смеркома, 

Меркурій 

с!}мерк(и); - р. меркнуть, бр. мерк
нуць, др. мьркнути, п. mierzchn'!c, ч. 
smrknouti se «смеркнутися», слп. mrkat' 
Sa «СМеркаТИСЯ», БЛ. merkotac «бЛИМаТИ», 
НЛ. merkotas «TG.», болг. мрfьквам «смер· 
катисю>, м. мркне ее, схв. мркнути, 
СЛН. mfkniti «ТС.», СТСЛ. М р'ЬКНЖТИ 
«меркнути»; - nсл. *mьrknQti <<меркну
ти, хмаритися», пов'язане чергуван· 
ням голосних з *morkь «морок; хма
ра»; -споріднене з лит. merkti «жму
рити, закривати (очі)», двн. morgan 
«тс.», далі з лтс. makuor,ш «хмара», nсл. 
mokш;>ti, укр. мокнути.- Фасмер ІІ 
605; Преобр. І 528-529; Briickner 333; 
Масhек ESJё 379; Holub-Kop. 232-
233; Младенов 306; Skok 11 467-468; 
Bezlaj ESSJ ІІ 201-202; Мельничук 
Мовозн. 1980/6, 54; Меркулова Sl. 
Wortst. 138; Mikl. EW 191.- Див. ще 
мокнути.- Пор. морок. 

[мерковея] (бот.) «Жовтозілля, Sene
cio jacobaea»; - неясне складне утво
рення з другим компонентом (-вея), 
пов'язаним з дієсловом віяти; пор. бр. 
[сухавея] «жовтозілля весняне, Senecio 
vernalis», [нічавея] «те.»; ця рослина має 
багато насіння, що легко переноситься 
вітром.- БС3 23, 351.- Див. ще віяти. 

[меркувати] «тямити, угадувати» ЕЗб 
25, [мирковати] «стежити» НЗ УжДУ 
26/2; - ч. merkovati «позначати; сте
жити», слц. merkovat' «уважно слухати; 
СТеЖИТИ», ВЛ. merkowac «ТС.», СХБ. мер
кати «приглядатися, цікавитися»; -
очевидно, через словацьке посередни

цтво заnозичено з німецької мови; нвн. 
merken «помічати» є також джерелом за· 
пазиченого раніше укр. міркувати.
Дзендзелівський УЗЛП 159; Holub
Lyer 310.- Див. ще міркувати. 

Меркурій (чоловіче ім'я), ст. Мерк!}· 
рі (1627); - р. болг. Мерк!}рий, бр. 
Мерк!}рьtй, ч. Merkur, ст. Merkurias, 
слц. Merkiir, вл. Merkur, схв. Меркур, 
слн. Mercur, стсл. МЕр'Ь.к~у рии;- через 
церковнослов'янське посередництво за· 
позичена з грецької мови; гр. Мєрхб· 
pto(; походить від лат. Mercurius «бог 
торгівлі і промис.rювості», що зводиться 
до етр. *Mercura «первісне родове боже
ство, культ якого перейшов до Риму»; 
виведення від лат. merx «товар» (Вл. 
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імена 67) помилкове.- Илчев 330; Wal
de-Hofm. ІІ 74. 

меркурія (заст.) «ртуть», меркуран 
«ртутно-органічний препарат для про
труювання насіння»; - р. заст. мерю)
рий «ртуть>>, п. ст. merkuriusz «TG.», 
merkurialismus «отруєння ртуттю», схв. 
меркЇ}риj(ум) «ртуть»; -запозичення з 
латинської. мови; елат. mercurius «TG.» 
пов'язане з Mercurius «бог торгівлі», 
оскільки останній вважався жвавим і 
рухливим.- БС3 27, 177; Нiittl-Worth 
15; Kopalinski 623; Holub-Lyer 310.
Див. ще Меркурій. 

мерлан (іхт.) «пікша, риба родини 
тріскових, Gadus merlangus L. (Mela
nogramus aeglefiпus)», мерланг «TG.»; -
р. болг. мерлан, мерланг, бр. мерлан, 
п. ч. merlan, елц. merlanka; - через 
посередництво російської мови запози
чено в французької; фр. merlan «те.» 
пов'язане з merle «дрізд», що походить 
від лат. merula «Чорний дрізд», спорід
неного з нвн. Amsel, двн. amusla 
«T<S.»; назва риби зумовлена, очевидно, 
їі забарвленням: чорною лінією на боці 
і чорними плямами (БС3 33, 34).
СІС2 531; Фасмер ІІ 605; Matzenauer 
253; Dauzat 471; Walde-Hofm. ІІ 77. 

мерлуза (іхт.) «Хек, Merlu~cius»; -
р. мерлуз(а); -запозичення з фран
цузької мови; фр. merluz походить від 
пров. merlutz «те.», що вважається ре
зультатом контамінації назв merlenc 
«мерлан» і lutz «щука», яке зводиться до 
лат. !ucius «те.» неясного походження; 
менш обгрунтоване виведення (Dauzat 
471) від merle «дрізд» або припущення 
контамінації merle і лат. lucius.- Фас
мер ІІ 605; "Gamillscheg 616-617.
Див. ще мерлан. 

[мерлушка] «дохла вівця; хутро дох
лої вівці» Пі, [мерлиця] «TG.» Пі; -
очевидно, заnозичення з російської мо
ви; р. мерлушщ «хутро вівці», мерлуха 
«те.», (мерлuца] «шкурка дохлої вівці», 
[мерлятина] «Т6.», [мерлушка] «мертве 
ягня» пов'язані з мерти; менш пере
конливе виведення від фр. merlut «не
вичинена, невисушена шкура», пов'я
ааного з merlus (merluche) «риба, яку 
сушать» (Фасмер ІІ 605), або від рум. 
mielu~a «вівця з ягнятами, ягня», по-
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хідного від miel «ягня» (тж; Matzenauer 
397).- К3СРЯ 263; Кипарский ВЯ 
1956/5, 134; Schrader Reallexikon ІІ 
159.- Див. ще мерти. 

мербха - див. мерха. 
[мерства] «натовп; велика кіль-

кість» Ж; - неясне; можливо, пов' яза
не з мир «громада, народ». 

мерТВ «ВМИрати; завмираТИ». [ме
рети] «мерти» Ж, мертвйти «убнва
ти, позбавляти життя; бажати смерті 
кому-небудь», мертвіти «робитися не
рухомим, мертвим», [мрети] «умирати» 
Бі, [мерлевиця] «колишнє русло річки» 
Ник, [мерлець1 «мрець» Ж. О, [мерлuни] 
«поминки», [мерлйнкиl «те.», [мерліх] 
«мертве болото» Ч, [мерлЮк] «мрець» Л, 
[мерлЯк] «труп, мрець; смертний Ж; гли
боке коряжливе місце в річці Ч», [мер
лЯтина1 «собачий або цапиний запах», 
[мертвенець] «мрець» Пі, мертвець, 
мертвецька, мертвечИна, мертвеччина, 
[.мертвеитиця] «м'ясна муха, Sarcopha
ga carпaria; муха, що сідає на трупи, 
Sarcophaga mortuoru.m Ж», [.мертвещu
на] «мертвечина», [мертвuня] «смерть (у 
ворожінні на картах)» О, [мертвuця] 
«неплодоносний підгрунт; загибле зерно 
гречки )К; галька під чорноземом О; 
земля, глина з глибини МСБГ; грузьке 
болото Ч», .~vtертв6та, мертвЯк, [мерт
вЯчка] «епідемія; погана погода; не
врожайний шар землі 0», [мертець] 
«мрець» Бі, [мерцвЯ, мерцвЯк. мерчак 
Кур] «те.», [.мерчик] «маленький мрець», 
[мерчук] «мертвонароджений>}, [мерЯнuк] 
«мрець» Ж, МреЦЬ, Л! ерлuй «мерТВИЙ», 
мертвенний, .л1ертвецькuй, мертвИй 
СУМ, Ж, мертвотний, мертвущий 
«мертвящий», !л1ерущий] «умираючий», 
[мручий] «смертний; умираючий» Бі, 
[вмірущий] <<nомерлий; nомираючий» Ж. 
[відумерти] Ж, [відумерщина] «спад
щина» Ж, [зм ерщина Ж, зумерщина О] 
«ТС.», [змірати] <<умирати, вимирати», 
замерти «завмертИ>>, замирати, [замі
райло] «такий, що впадає в летаргічний 
сон, слабосила людина» Я, [заміруха] 
«жінка, що завмцрає» Я, [за.мра] «при
вид мерця; схожйй на мерцю> Ж, [на
вмір] «невідкладно, дуже необхідно» Ж, 
[на-умірІ «те.; до смерті, знищуюче» Ж. 
[навмируще] «на вірну смерть» Ж, [на-
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вміруще] «на смерть», [невмирака] «без
смертний (лицар)» Ж. [невмірайко] 
«те.», [невмиручuй] Ж. невмuрущuй, об
мерти «знепритомніти; заціпеніти», [по
мер] «смерть», [померетв] «погибель; 
каліцтво від народження» Нед, [померт
леняuк] «небіжчию>, [npuмepкu] «епіде
мія» Пі, [умерлець! «мрець», [умерчuк] 
«те.>>, [умерлйнu] «смерть і пов'язані з 
нею народні обряди», умирущий «смерт
ний; умираючий; мрець>>, [умірачка] 
«епідемія; смерть», [умрець] «мрець»;
р. мереть, умuрать, бр. мерці, др. 
мьр13тu, меретu, п. mrzec, ч. mfiti, 
слu. mriet'' вл. mrec, нл. mres, болг. 
мра, м. мртвее «мертвіє>>, схв. мретu, 
слн. mreti, стсл. мр·tти;- псл. *merti, 
mьr<;> «умирати, умираю», пов'язане чер
гуванням голосних з morь «Мор, епіде
мія»; - споріднене з лит. mirti «уми
ратИ>>, лтс. mirt, лат. morr «те.», дінд. 
marati «помирає», гр. Є11ортsv «помер>>, 
ав. ffi<}fJti- «смерть», гот. maurpr «убив
ство», двн. mord «те.»; іє. *mer- «уми
ратю>.- Фасмер ІІ 602; Преобр. І 526-
527; Bruckner 346-347; Machek E;,SJC 
382; Holub-Kop. 234; Schuster-Sewc 
960; Младенов 305; Skok ІІ 465-467; 
Bezlaj ESSJ ІІ 200-201; Mikl. EW 
190; Pokorny 735.- Пор. мор, смерть. 

[мерфелити] «заплутувати (nрядиво, 
волосся); розбивати; розкопувати; во
рушити (солому); сіяти (про дрібний 
дощ); віяти (про хуртовину)>> Ж, [мер
хвелити] «те.» ж, [мер(е)фелuтu] 
«топтати, толочити; нищити; плутати; 

партачити» О, [мерфій] «розтріпана со
лома, мерва; добриво, гній>> Ж; - оче
видно, запозичення з молдавської і ру
мунської мов, що на українському грун
ті зазнало впливу з боку слова мерва; 
молд. морфолИ :<м'яти, бгати», рум. 
morfoli «ТС.>> вважається афективним 
утворенням._:_ СДЕЛМ 266; DLRM 
515.- Пор. ферфелити. 

[мерха] «шкапа Ж, О; брудний віл; 
неохайний, бруднцй хлопець Ж; падло 
0», [мерга] «худоба>> О, [мер6ха] «Коби
ла» О, [мuрха] «шкапа>> Ж, [мuрхавка] 
«ТС.>> Ж. [мерша] «падло; худоба Ж. О; 
свійська птиця Ко>>, [мершавuцяJ (зоол.) 
мертвоїд, Silpha L.», [мершаник] «те.; 
бик», [мершанка] «КОрова». [мершеник] 

мерщій 

«віл» О, [мepшurta] «худоба» О, [мершів'я 
О, мершНUК; ЖJ «TG.»;- п. mercha «шка
па; падло; зла жінка», mar<~ha, [myrcha, 
marszyna] «ТІ!.», Ч. mrGha «падЛО>>, mrsi
na «те.», слц. mrGha «падло; шкапа>>, 
mrsina «TG.», бОЛР. мfорша «ШКаПа>>, М. 
мрша «падло; труп», схв. мрша «падло», 
слн. mfha «TG.»; -заnозичено, можливо, 
через посередництво західнослов'ян
ських мов, з німеuької; нвн. Miihre 
«шкаnа, кобила» (свн. merche «кобила>>) 
споріднене з дангл. miere, дісл. merr 
«ТС.>>, дірл. marc «кінь>>; на слов'янсько
му грунті відбулося зближення 3 мерти 
(пор. значення «надло»).- Шелуд~ко 39; 
Brйckner 322, 328; Machek ESJC 379; 
Holнb-Lyer 3.23; Holub-Kop. 232; Bez
laj ESSJ ІІ 201; Mikl. EW 190; Юнge
Mitzka 454, 463.- Пор. марга, мИр
шавий. 

мерхнути «меркнути, ТЬМЯНіТИ, ГаG
НУТИ>>, мерхти «TG.», мерХЛИЙ;' - 11. 
mierzchn<tc «меркнутю>;- очевидно, пм. 
*[mьrksn<;>ti], діалектне похідне утворен
ня від *mьrk- «меркнути>>; - паралель
не лит. mirksnis «морганню>.- BrLickner 
333.- Див. ще меркнути. 

[мерчаl] «мжичка», [мерчdчка] «тс.>>, 
[мерчuтu] «мрячити, мжичитю> МСБГ, 
[мерчіти Ж. мирчЄти МСБГ] «тє.»;- р. 
[мрёча] «болото>>, [меркосuть] «мрячи
тю>;- ПСЛ. *mь[kja «МЖИчка», * mьfke
ti «МЖИЧИТИ>>, * ill ьfg- «ТС.>>; - ЛИТ. 
m~rkti «мочитю>, mirkti «мокнути>>, лтс. 
rnerkt «мочити»; іє. *mrk- «основа з ін
фіксом -r-, похідна від *mok-/mak
«MOKHYTИ>>.- Мельничук Мовозн. 1980/ 
6, 54; Фасмер ІІ 602-603; Потебня 
РФВ 3, 99; Machek ESJC 379; Trautmann 
182.- Див. ще мбюіути.- Пор. мерrа, 
моро ква. 

[мерча2 ] (зоол.) «морська свинка, ка
вія, Ca\ria Pall.» Ж. [мирщак, мірчак] 
«те.>> Ж; - результат видазміни деети
мологізованих звукових форм [морща, 
морщак] «те.», зближених з основами діє
слів морИти, мер ти; ·зміна кореневого 
голосного могла бути підтримана також 
впливом з боку нім. Meerschweiп «тє.».
Див. ще морща. 

мерчИнка- див.· мариканка. 
мерщій «швидше, скоріше», [мер

щен.?коJ (зменш.); -очевидно, форма ви-
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мерява 

щого єтупеня від утраченого прислівни
ка * мерска «швидко, різко», пов'язаного 
з [6мерснутисяl «помилитися, промахну
тися», [морськИй] «хльосткий, хвиський» 
(про гілки дерева), [морскати] «хльоста
ти, бити», бр. [намарскацца] «напрацю
ватися»; кореневе е замість очікуваного 
о могло бути викликане впливом на 
деетимологізоване слово з ботсу [мет
чій] «скоріше, швиДше», форми вищого 
ступеня від МетКО «ШВИДКО, впраВНО», 
пов'язаного· з меткИй.- Меркулова 
Зтимология 1974, 60-61.- Див. ще 
морскати, бмерснутися. 

мерява- див. мереніти. 
[мерЯвий] «Жорсткий, уnертий; хи

мерник, витівник 0»; - слц. meraviet' 
«холонути, застигати» (про тіло), me
ravy «застиглий, заціпенілий»; -не
ясне. 

меса «католицька обідня; багатого
лосий хоровий твір із супроводом орга
на»; - р. месса, бр. меса, п. messa, ч. 
mse, слц. omsa, вл. нл. msa, схв. міlса, 
СЛН. masa, СТСЛ. М'Ь.Шd;- запозичення З 
французької мови, у старослов'янській 
і деяких інших слов'янських мовах 
безпосередньо з латинської; фр. messe 
походить від. лат. missa «тс.», пов' яза
ного з mittere «відпускати, звільняти», 
спорідненим з дангл. smittian «кидати, 
бити», свн. smizan «бити»; значення 
«обідня» розвинулось на основі виразу, 
який промовлявся після закінчення бо
гослужінню лат. ite, missa est (concio), 
букв. «ідіть, (зібрання) відпущено» чи 
«ідіть, (молитву) послано (до бога)».
СІС2 532; Briickner 347; Machek 312; 
Holub-Lyer 324; Holub-Kop. 234; Dau
zat ·442; Юuge-Mitzka 474-475; Wal
de-Hofm. ІІ 97-98.- Пор. мша. 

месія «В іудейській релігії- наді
сланий богом визволитель єврейського 
народу», месіанізм, месіанство; - р. 
мессИя, бр. месія, др. месия, п. Mesjasz, 
ч. слц. mesias, болг. месИя, м. месиjа, 
схв. месиjа, ели. mesija, стсл. месиІ<\; -
через посередництво старослов' янеької 
мови запозичено в давньоруську з грець

кої; гр." f.tєорісч; «месія» походить від 
арам. ШeSIQ3 «ПЩ13ЗаНИК», ЯКе ЗВОДИТЬ
СЯ ДО гебр. maslah «ПОМаЗаНИЙ», ПОВ'Я
ЗаНОГО 8 maSaQ «ВіН ПОМазаВ» прасеміт-
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местИ 

ського походження.- СІС2 532; Преобр. 
І 530; Kopalinski 623; Holub-Lyer 
310-311; Lokotsch 114; Юеіn 969. 

месмерИзм «антинаукове уявлення 
про випромінювання планетами особли
вої магнітної сили та про її лікувальний 
вплив на людей»; - р. месмерИзм, п. 
mesmeryzm, ч. mesmerismus, слц. mes
merizmus, слн. mesmerizem «тє.»; -тер
мін nоходить від прізвища німецького 
лікаря Ф. А. Месмера (F. А. Mesmer, 
1734-1815), який запропонував згадане 
уявлення.- Kopalinski 624; Holub
Lyer 311. 

месник, местний- див. мстИти. 
местИ (мет!}) СУМ, Ж. [мітатиJ 

«МеСТИ», метеЛUЦЯ «ХурТОВИНа; ВИД тан
ЦЮ» СУМ, Ж, [метелюга] «хуртовина О; 
кучугура снігу Корз>>, [метельник] «ви
хор» Ж, [метельничка] «замітальниця 
вулиць» Ж. [метельщик] «замітальник 
вулиць» Ж, [метіль] «метелицю>, метіль
ник «замітальник», [метла] «мітла; ко
мета», [метлИще] «мітлище, держално у 
мітли», [мітавка] «невеликий вінию> Ж, 
мітелка «волоток очерету, проса; ві
ник з таких волотків», мітла «великий 
віник; [комета]», мітлИще «держііІлно 
у мітли», мітлЯр «той, хто робить і про
дає мітли», [міт6вка] «невеликий ві
ник» Ж, [міт6лка] «те.» Ж, [міть] «за
метіль» Ж, [метластий] «схожий на 
мітлу», мітластий «[те.]; з великими 
мітелками», [мітлатий] «TG.» Ж. ви.мі
татuся «виходити, залишати приміщен
ня», вимітальник, [вимітач] «виміталь
ник» Ж, [змітки] «залишки борошна на 
млиновому камені», замітатися «швид
ко вибігати, зникати», замет «кучугура 
снігу; [заметіль Ж]», [замета] «замет; 
заметіль», [заметелЮга Ж, заметьJ «те.>>, 
заметіль, [заметільниця] «заметіль», [за
метія] «TG.; замет» Ж, [заміт] «замет», 
[заміт] «заметіль, хуртовина» Ж, [за
мітавка] «щітка для підлоги; лоnата 
для жару», [замітпія] (зб.) «кучугури 
снігу», [заміть] «кучугура снігу; за
метіль» Ж, заметистий, намет «замет 
снігу», [омет] «двір, обійстя, тік» Ж, 
обметиця «рештки борошна, які обмі
тають з млинового каменя; борошняний 
пил, що осідає в млині», підмітальник, 
підмітальний, [помелuско] «держално у 



мет 

помела>і Нед, помело «мітла; ганчірка 
для очищання димарів від сажі», [поме
лЮха] «помело» Нед, [пометиця] «сміт
тя» Нед, [помітуха] «вимітальниця»; -
р. местИ, бр. месцІ, др. мести «кидати», 
меmла «БіНИК», П. miesc «МеСТИ», Ч. mesti, 
слц. miest', вл. mjesc, нл. mjasc «те.», 
полаб. metla «вінию>, болг. мета «мес
ти», м. мете, схв. мести, слн. mesti;
пcл. mesti < *met-ti «мести, кидати, 
метати»;- споріднене з лит. mesti «ки
дати», лтс. mest, можливо, також з лат. 
metere «косити, збирати», ірл. methel 
«група женців», сбрет. midiff «жну>>, лат. 
metrrr «міряти»; іє. *met- «кидати».
Фасмер ІІ 611; Преобр. І 530-531; 
Горяев 208; Bruckner 335-336; Machek 
ESJC 361; Holub-;;Lyer 311; Ho!ub
Kop. 221; Schuster-Sewc 926; БЕР ІІІ 
763-765; Skok ІІ 410-412; Bezlaj ESSJ 
ІІ 179; Bern. ІІ 40, 41; Mikl. EW 194; 
Trautmann 183-184; Fraenkel 442-443; 
Pokorny 703-704.- Пор. метати. 

[мет] «мить, момент», [меть] «Те.» 
Ж; - очевидно, етимологічно тотожне 
слову [мет] «кидок, змах», пов'язаному 
з метати; можливо, було підтримане 
впливом з боку мент «момент».- Див. 
ще метати.- Пор. мить. 

мета 1 «ЦіЛЬ» СУМ, Ж;- р. [.мета], 
бр. мдта, п. ч. слц. meta «те.», м. мета 
«мішень», схв. мета «те.»;- запози
чення з латинської мови; лат. mёta 
«ціль, межа; фініш, старт (початковий 
і кінцевий стовпи на іподромі)>> спорід
нене з лит. mietas «кіл, жердина», лтс. 
m!ets «те.», дінд. methП; (methi) «стовп, 
кіл».- Горяев 222; Sl. wyr. obcych 
468; Machek ESJC 361; Holub-Lyer 
311; Holub-Kop. 221; Bern ІІ 39; Mikl. 
EW 196; Wa!de-Hofm. ІІ 80-81. 

[мета2 ] «край земельної ділянки, по
ля» (у виразі [граничити мета о мету]) 
О, [мети] <імісце на кінці ораного поля, 
де плуг викидає скибу» О, [метла] 
«суголовок, межа, дорога між двома 
ПОЛЯМИ» ж, [метлиСКО, метлище] «ТС.>> 
Ж, [метло] «місце, зручне для полю
вання»; - не зовсім ясне; може бути 
пов'язане як з метати «кидати, викида
ТИ>> (орану землю при закінченні скиби), 
так і З мета «ЦіЛЬ», давніше таКОЖ «За
КінчеННЯ, фініш» (з лат.). 

металурІ 

метаболізм «обмін речовин в організ· 
мі», метаболічний; - р. метаболuзм, бр. 
метабалfзм, п. metabolizm, ч. metabo· 
lismus, слц. metabolizmus, болг. метабо
лuз'Ом, слн. metabo!izem; - інтернаці
ональний біологічний термін (пор. нім. 
Metabolismus, фр. metabolisme, англ. 
metabolism «те.»), джерелом якого є гр. 
f.tBTa\)oЛYj «зміна, перетворенню>, пов'я
зане з f.tBTa~aЛЛetv «змінювати», утворе
ним за допомогою префікса f!Є'Та- «ее· 
ред, шляхом, пере·, після», можливо, спо
рідненого з псл. * medja «межа>>, укр. 
межа, між, від дієслова ~аЛЛш «Ки
даю, ударяю; гоню>>.- СІС2 532; Kopa
liiiski 624; Holub-Lyer 311; Кlein 970.
Див. ще бал\ межа.- Пор. гіпербола, 
парабола. 

МеТаЛ, [метаЛtlНа) (зб.) «МетаЛ/І Ж, 
металізація, металІст, металевий, ме
талІчний, металізувати, неметали 
(хім.); - р. металл, бр. болг. м. метал, 
п. вл. нл. metal, · ч. metalicky «метаJJіч
ний>>, слц. слн. meta!, схв. метііл; -
через посередництво західноєвропей
ських мов (н. MetaJ!, фр. metal) запози
чено з латинської; лат. metallum «ме
тал; мінерал; руднию> походить від 
гр. f-LЄтаЛЛоv «рудник», пов'язаного з 
f-LB'taЛЛeuш «видобуваю з землі, вико
пую», очевидно, запозиченого технічного 
виразу невідомого походження.- СІС2 

532; Акуленко 140; Фасмер ІІ 609; 
К3СРЯ 264; Преобр. І 531; Горяев 
208; Holub-Lyer 311; БЕР ІІІ 765; 
Младенов 295; Frisk ІІ 216-217;Кlein 
970. 

[металец] «казковий змій, який, бе
ручи хвіст у рот, котиться колесом і 
свистить перед дощем>>; - неясне; може 

бути зіставлене з р. [метать] «швидко 
долати значні відстані>> (про коня), ети
мологічно тотожним з метсіть «Кидатю>, 
укр. метати, або з р. метсіть «nлести; 
в'язати», очевидно, пов'язаним з мотать 
«Махати; намотуватИ», укр. мотаmи «ТС.». 

металург, металургія, металургій-
ний, металургічний; - р. металлург, 
бр. болг. металург, п. metalurg, ч. me
talurgie, слц. metalurgia, вл. metalurg, 
м. металургиjа, ~хв. металургujа, слн. 
metalйrg; - через західноєвропейські 
мови (нім. Metallйrg, Metallurgie, фр. 
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метаморфоза 

metallurgie, англ. metallurgy) запози
чено з середньолатинської; елат. metal
lurgia походить від гр. f-LETctЛЛoupy6c; 
«рудокоп, металіст», що складається з 
основ іменників f-LЄтаЛЛоv «рудник» і 
Єруоv «діло, робота».- СІС2 533; К3СРЯ 
264; Kopalinski 625; Holub-Lyer 311; 
БЕР ІІІ 766; Юеіn 970.- Див. ще 
енергія, метал. 

метаморфоза «перетворення, перехід 
в іншу форму>>, метаморфІзм (геол.) 
«перетворення гірських пор ід», метамор
фfч:тй (геол.); - р. болг. м. схв. мета
морфОза, бр. метамарф6за, п. вл. me
tamorfoza, ч. слц. ели. metamorf6za;
чepeз посередництво західноєвропей
ських мов (нім. Metamorph6se, фр. meta
morphose, англ. metamorphose) запози
чено з латинської; лат. metamorphosis 
«зміна, перетворення» походить від гр. 
f1E'Lctf-L6pcpшcrtc; «те.», пов'язаного з f1E· 
rcщtopcpouv «перетворювати», що складає

ться з префікса !lETa- «пере-» і дієслова 
f-LOpcpouv «формувати», похідного від імен
ника f-LOpcp'lj «образ, форма».- СІС2 533-
534; Kopalinski 625; Holub-Lyer 611; 
БЕР ІІІ 766; Юеіn 971.- Див. ще ме
таболізм, морфема. 

метан «безбарвний газ, найпростіша 
сполука вуглецю з воднем»;- р. бр. 
болr. м. метан, п. вл. metan, ч. metaп, 
methan, слц. слн. metan, схв. метан; -
через посередництво російської мови 
запозичено з французької; фр. methane 
утворено З methyJene (methyle) «Ме
ТИЛеН (метил)».- СІС2 534; Sl. wyr. 
obcych 470; Holub-Lyer 311; БЕР ІІІ 
766; Dauzat 473.- Див. ще метИл. 

[метаритися] «Метушитися»;-резуль
тат контамінації семантично близьких 
метатися і митаритися.- Див. ще 
метати, митарити. 

метастаз (мед.) «перенесення хворо
ботворних елементів у іншу частину 
організму», метастатйлний, метаста
зувати;- р. бр. метастаз, п. вл. me
tastaza, ч. слц. с·лн. metastaza, болг. 
схв. метастаза; - запозичення з за
хідноєвропейських мов; нім. Metastase, 
фр. metastase, англ. metastasis через 
пізньолат. metastasis «те.» запозичено з 
грецької мови; гр. р,єтсісrтасrtс; «перемі
щення» е похідним від дієелона p,є-ttL-
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crтa.vat «переміщувати, переносити», що 
складається з префікса f-LBTa- «пере-» 
і дієслова lcr1icivat «ставити», елорідне
ного з лат. stare «стояти», псл. stati, 
укр. стати.- СІС2 534; Kopalinski 
625; Holub-Lyer 311; Юеів 971.- Див. 
ще метаболІзм, стати. 

метатеза «перестановка звуків у се
редині слова»; - р. болv. м. схв. ме
татеза, бр. метат3за, п. вл. metateza, · 
ч. metathese, слц. елн. metateza; -
інтернаціональний термін (пор. нім. Me
tathese, фр metathese, англ. metathesis 
«TG.») грецького походження; гр. f-LE· 
тcittєcrtr; «зміна положення» є похідним 
від дієслова f-LE'Lctтt1%vat «переміщувати», 
що складається з префікса f-LE1д- «пере-» 
і дієслова пt!'Єvа1. «ставити».- СІС2 534; 
Kopalinski 625; Holub-Lyer 312; БЕР 
ІІІ 766; К!еіn 971; Dauzat 472.- Див. 
ще метаболІзм, теза. 

метати «кидати, викидати; народжу
вати (про деяких тварин); [наливати]», 
метатися «кидатися; хитатися; розві
ватися; [тріпотіти Ж]», .метю)ти, [.мет] 
«Кидок, змах; постріл» Ж, [мета] «вид 
гри в м'яча; вид дитячої гри Пі», [.ме
таека] «катапульта Ж; палиця для ме
тання камінців МСБГ», [метало] «м'яч» 
О, метальник, [метанuна] «метушінню>, 
[метанка] «палиця для метання камін
ців» МСБГ, [метачка] «Те.» тж, [метач] 
«залізні вила» Л, Ник, метальний, мет
кИй «швидкий, вправний; кмітливий; 
влучний», [метний] «метальний» Ж. 
[міткИй] «меткий» Ж, [метчійІ «ско
ріше», [вмітувати] «вкидати» Ж. [вu
міт] «викид>> Ж, [вймітка] «привид, 
що, нібито, примушує носити себе від 
села до села», [відмет] «зворотний удар» 
Ж, [відміток] «вузька .грядка на краю 
ниви» Ж, [заметлuтися] «заметатися, 
заметушитися» Я, [замет] «горизон
тальні колоди в стіні будівлі», [замЕт] 
«ТС.», [земетнЯ] «колотнеча» Ж. [заміт] 
«закид, докір» Ж, [замітникJ «стовбур 
дерева для паркана або кладки стіни», 
[заміть] (зб.) «стовбури дерева в сті
ні», намет «Палатка», [наміт] «ТС.», 
намітка «покривало наверх головного 
убору; тонка прозора тканина; [накид
ка ЖІ», [намітчИна] «намітка (поганень
ка)», намітчаний, омет(а) «пола; край 
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одягу», [6.меть] «Легкий сніг на дере
вах» Ник, обмет «велика сітка для ло
ву звірів, риби», [об.метицяl «вид ви
шивки», [обл-tітка] «тс.>>, [6б.міть] «би
стрина або вир із швидкою течією>>, 
[перемітувати] «перекидати, міняти>> 
Нед, перемет «рибальський пристрій; 
[перешкода]», [переміт] «двічі переора
ний пар Нед; пропуск, отвір Нед; по
милка при накладанні ниток на сну
валку>>, · [пере.мітка] «кладочка; наміт
ка», [переміть] «перемет», [переміть] 
«мотуз>> Нед, [перемітнuй] «різноманіт
ний>> Нед, [підметча] «підкидьою> Нед, 
[під.мітча] «те.>> Нед, [по.метати] «пе
редчасно народитИ>> Нед, [п6.мет] «КИ
дання, розкид; купка ще не пов'язаного 
в снопи хліба; розставлені в рядок сно
пи ЛЧерк; порух Нед; пташине гніздо 
з яйцями Нед; кладка яєць Нед>>, [по
міт] «розставлені в рядок снопю> ЛЧерк, 
[п6.міть] «купки ще не пов'язаного в 
снопи хліба; пташине гніздо з яйцями 
Нед; кладка яєць Нею>, [прИмет] «ло
віння риби за допомогою загати з ка
меню>> Нед, [промітувати] «розвішу
вати (шкуру)>>, [пр6міт] «розбитний, 
бjдовий ·хлопець>>, [пр6.міти] «північне 
сяйво» Нед, [пр6мітка] «Хустина>> ВеБ, 
[про.метнuй] «моторний, розбитний», 
[промітнuй] «TG.», [розмітувати] «роз
кидати>> Нед; - р. метать, бр. мятю}ц
ца, др. метати, п. miotac, ч. metat(i), 
слu. metat', вл. mjetac, нл. mjatas, 
болг. метна, м. мета, схв. метати, слн. 
metati, Gтсл. метdти; - псл. metati, по
в'язане з mesti ( <*met-ti) «местИ>>, mo
tati «МОТаТИ»; - СПОріднене g ЛИТ. mesti, 
metu «кидатю>, лтс. mest «те.>>, прус. me
tis «кидок, меташтя>>; і є. * met- (me-) «Мі
ряти; кидаТИ>>.- Фасмер ІІ 614; Пре
обр. І 531-532; Bruckner 335-336; 
Machek j:SJC 361; Holub-Kop. 221; 
Schuster-Sewe 926-927; Младенов 295; 
Skok ІІ 410-412; Bezlaj ESSJ ІІ 179; 
Bern. ІІ 40; Trautmann 183; Fraenkel 
442-443; 3ндзеЛин Избр. тр. lV 2, 260; 
Pokorпy 703-704.- Пор. местИ, мо
тати. 

метафізика «сnосіб мислення і метод 
пізнання, що розглядає явища ізольо
вано, статично, а не в їх розвитку і 
взаємозв'язках>>, метафізик; - р. болг. 
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метафИзика, бр. метафізіка, n. meta
fizyka, ч. слц. metafysika, вл. meta
fyzika, м. метафизика, схв. }.tетафіtзu
ка, слн. metafizika; - запозичення з 
латинської мови; елат. metaphysica утво
рено на основі грецького виразу f-LЄTci 
та cpucrtxli «після фізики»; так було на
звано бібліотекарем Андроніком Родо
ським у І ст. до н. е. книгу Арістотеля 
про «перші роди сущого», яку сам 
Арістотель називав «першою філософі
єю», '<Наукою про божество» або просто 
«мудрістю».- СІС2 534; Фасмер ІІ 609; 
Философская знциклопедия ІІІ 1964, 
402; Huttl-Worth 14; Kopalinski 624; 
Holub-Lyer 311; Юеіn 971.- Див. ще 
метаболізм, фізика. 

!\tетафора, метафоризація, метафо
рйчний; - р. болг. м. метафора, бр. 
метdфара, п. ч. слц. metafora, вл. me
tafer, схв. метафора, слн. metafora; -
запозичення з середньолатинської мови; 
елат. metaphora походить від гр. f-LЄ'La
cpopli «метафора; переміщення>>, пов' яза
ного з дієсловом f-LЄTacpЄpw «переношу, 
переміщую>>, що складається з префікса 
f-LЄ'La- «пере-» і дієслова срЄрw «несу», 
спорідненого з лат. fero «те.», дінд. 
bharati «несе», псл. berQ «беру», укр. 
беру, брати.- СІС2 534; Нiitt1-Worth 
15; Kopalinski 625; Holub-Lyer 311; 
БЕР ІІІ 766; Frisk ІІ 1003-1005.- Див. 
ще брати, метаболізм. 

метелик (ент.) «Рарі!іо>>, [метелица] 
«личинка комара дзвінця, Chironomus 
plumosus L.» Дейн, [.метелиця] «вощинна 
міль; білий жучок у землі, якого вико
ристовують для ловіння риби ДейН», 
[метелі] «дикі бджолИ>> Ж, [метелок] 
«метелик» О, [.метель] «білий жучок, 
якого використовукпь для ловіння ри
би» Дейн, [метuль] «TG.>> Дейн, [лtетільІ 
«те. Дейн; пильщик плодавий яблуне
вий, НорІосатра testitudinea Юug 
Дейн; метелик», (метильга] «одноденка 
звичайна, Ephemera vulgata L.» Дейн, 
[метлЯк] «метелик» Дейн, [матил6к, 
матt}ль] «тв.» Дейн, [матильга] «КО
маха ряду волохокрилих, Trichoptera; 
метелик з родини: нічниць (совкових), 
Noctuidae» Дейн, [моталька] «метелик» 
Ж. [лютель6к О, матилець ВеНЗн, 
Дейн, л1отиля ВеЗа, /rtотилЯк, мотИль, 
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мотильок Ж. О, мотіль Ж. муталиця 
ВеНЗн, лtуталь Ж. муталька Ж, мt)тель 
Дз, м!}тиль Ме, мутіль Ж. м!}тлик 
Ме] «те.», [мотиль] «личинка комара 
дзвінця» Дейн, [заметличитися] «мати 
в собі вощинну міль» (про вулик), [за
мотиличитися] «те.»; - р. мотьtль «ме
телию>, [метелёк, метелик] «те.», [ме
тельки] «крилаті черв'ячки, що напа
дають на все мокре і брудне», [мотьlль] 
«черв'як, що заводиться в голові вівці; 
черв'як, що заводиться у вуликаХ>>, 
бр. мать/ль «метелик», n. motyl «те.», 
moty1ica (хвороба овець), ч. motyl «ме
телиК>>, [motolice, motel, matoul], слц. 
motyl', [motйl', metйl'], вл. mjetel, 
НЛ. mjate/ «ТС.», бОJІГ. метил «Паразит, 
що розвивається в печінці овець; спри
чинювана ним овеча хвороба», м. лtетил 
«ТС.», СХБ. метUІЬ «ТС.; [метеЛИК]», СЛН. 
metйlj «метелик», [motйlj] «Те.», meШj 
«[те.]; овечий паразит»;- псл. motylь, 
metylь «жук, метелик, що заводиться 
у бруді, гною», похідне від mot- (met-) 
«гній, покидьки» (пор. р. помёт «тва
риний послід», стсл. м~тЬ.Іл~ «гній»), 
пов'язаного з metati «кидати»; в кінці 
праслов'янського пер і оду назва мете
лика була вторинна зближена з дієсло
вами metati s~ «метатися», motati s~ 
«мотатися» (за характером літання); без
посереднє виведення псл. metelь (mo
tylь) «метелик» від m~tati (motati) 
(К3СРЯ 273; Schuster-Sewc 927-928; 
БЕР ІІІ 768; Skok ІІ 416-417; Bern. 
ІІ 42) менш обгрунтоване.- Фасмер ІІ 
665; Преобр. І 561-562; Briickner 345; 
Bezlaj ESSJ ІІ 181; Mikl. EW 194.
Див. ще метати.-Пор. метелиця1 • 

[метелицяЧ «вертіж (хвпроба овець)», 
[мателиця! «те.» Ва, fмеrпенИця] «TG.; 
вощинна міль», [мотИлИця] «те.» Г, 
Ж;- р. [мотьlль] «черв'як, що заво
диться в голові вівці; глист у печінці 
вівці», бр. матьtліца «вертіж», п. moty
!ica, ч. motylice, motolice «те.», нл. 
mjatelica «глист», болг. метИл «Хвороба 
овець», м. метил, ех в. метиІЬ, слн. 
metilj «те.»; - псл. motylica «хвороба 
овець», Похідне від motylь «личинка 
метелика-гнойовика; паразит, який ви
кликає хворобу овець; метелик»; в ре
зультаті деетимологізації зазнало вто-
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ринного зближення з motati s~ (metati 
s~) «мотатися (вертітися)». - Briickner 
345; Bezlaj ESSJ ІІ 181.- Див. ще 
метелик. 

метелиця2- див. ме;тИ. 
метелиця3 , метелишник, метелка, 

метелочки- див. мітлИця. 
[метельгати] «іти, теліпаючись» Сизь

ко; -очевидно, результат контамінації 
єлів метлЯти( ся) і шкутильгати (див.). 

метенИця- див. метелиця1 • 
метеор «спалах в атмосфері внаслі

док згорання космічного тіла», метеорИт 
«тверде тіло космічного походження», 
метеорИтика «наука про метеорити», 
метеорИтний, метеорИчний; - р. болг. 
м. метеор, бр. метзор, п. ч. слц. вл. 
meteor, схв. метеор, слн. mete6r; -
запозичення з західноєвропейських мов; 
фр. meteore, нім. Mete6r через елат. me
teora «метеор» зводяться до гр. f-LЄТЄшрос; 
«високий, піднятий вгору, небесний», 
пов'язаного з дієсловом f-LЄТаірш «пе
реношу», що складається з префікса 
f-LЄ1д- «пере-» і етимологічно неясного 
дієслова &.lрш (Іієірш) «підіймаю».- СІС2 

535; Фасмер ІІ 610; Карпенко Назв. 
звездн. неба 143; Kopalinski 625-626; 
Holub-Lyer 312; БЕР ІІІ 767; Dauzat 
473; Frisk І 23.- Див. ще метаболізм. 

метеорологія «наука про атмосферу», 
метеоролог, метеорологічний; - р. 
болг. метеорол6гая, бр. метзарал6гія, 
п. meteorologia, ч. meteorologie, слц. 
meteorol6gia, вл. meteorologija, м. ме
теорологиjа, ех в. метеорологиjа, сл н. 
meteorologija; -через посередництво 
західноєвропейських мов (нім. Meteoro
logie, фр. meteorologie, англ. meteoro
logy) запозичено з грецької; гр. f-LС:Тє
шроЛоу[а «наука про небесні явища» 
складається з основ прикметияка f-LЄ· 

rrЄшрос; «небесний» та іменника Лбуос; 
«слово, (наукове) nояснення».- СІС2 

535; Kopalinski 625-626; Holub-Lyer 
312; БЕР ІІІ 767;. Dauzat 473; Кlein 
972-973.- Див. ще логіка, метеор. 

[метець] «швидкий; майстер, мас-
так»; - результат деетимологізації сло
ва митець і зблиЛ<ення його з меткИй 
«ЖвавИЙ, ШВИДКИЙ».- Див. Ще МИТець. 

метикувати, метикований, метику· 
ватий - див. медитація. 
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метИл (хім.) «група атомів, що скла
дається з одного атома вуглецю і трьох 
водню», метилен; - р. болr. м. метИл, 
бр. метЬtл, п. ч. слц. metyl, схв. метал, 
слн. metil; -запозичення з французь
кої мови; фр. methyle утворено з гр. 
f1Є1'tu «вино, брага», спорідненого з дінд. 
madhu «мед», лит. medus, псл. medь 
«ТС.», укр. мед, і uЛrt «речовина, мате
ріал; осад» неясного походження.
СІС2 535; Kopa\inski 628; Holub-Lyer 
312; Dauzat 473; Frisk Il 191-192.
Див. ще мед.- Пор. метан. 
ir метИс «тварина або рослина, виве
дена шляхом міжпородного схрещення; 
нащадок від шлюбу між представниками 
різних рас», метизсщія «міжпородне 
схрещення»; - р. болг. метИс, бр. ме
тьіс, п. metys, ч. слц. mestic, схв. ме
стици (мн.), слн. mestfc; - запозичен
ня з французької мови; фр. metis через 
посередництво іспанської мови (ісп. me
stizo) зводиться до елат. * mixticius «змі
шаний», похідного від лат. mixtus «те.», 
пов'язаного з misceo «змішую», спорід
неним з двн. miscan «мішатю>, нвн. 
mischen, гр. f-Lt:tyvбvat, f-Ltyvбvat «ТС.», 
лит. miesti «розводити, розмішувати», 
псл. mesiti, mesati, укр. місИти, мі
шати.- СІС2 536; Фасмер ІІ 610; Ko
palinski 628; Holub-Lyer 311; БЕР ІІІ 
769; Dauzat 473; Walde-Hofm. ІІ 95-
96.- Див. ще місИти, мішати.- Пор. 
міксер, мікстура. 

[метіж] «сум'яття»; - р. мятеж, 
«бунт, заколот», бр. .мяцеж, др. мя
тежь, болг. мятеж, м. метеж, схв. ме
тёж, СЛН. metez «ТС.», СТСЛ. Мі\\ ТЕЖ!. 
«сум'яття, хвилювання»; - псл. m~tezь 
«те.», пов'язане з m~sti < * m~t-ti «Му
тити, бентежити», mQtiti «мутити».
Фасмер ІІІ ЗІ; Bern. ІІ 44.-Див. ще 
мутИти, сум'яттЯ.- Пор. м'Ятеж. 

[метіль1 ] «назва карбованця, якого 
дарують молодим на весіллі»; - р. [ме
таmь] «дарувати гроші нареченій nеред 
весіллям»; - пов' язане з метати в я ко
мусь специфічному значенні.- Див. 
ще метати. 

метіль2 , метільник -див. местИ. 
метіль3- див. метелик. 
[метіс] (іхт.) «дикий короп, сазан, 

Cyprinus сагріо L.; карась срібний, Са-

29* 

метод 

rassius gibelio Bloch» Дейн, [мuтус] 
«дикий короп, сазан» Дейн; - неясне; 
можливо, результат видазміни назв [мен
тус] «минь», [мйнтус] «І"С.» (пор.). 

метка «низка, ряд; зграя; [громада; 
компанія; купка Ж]»; - очевидно, по
в' язане з метати, первісно як «щось 
наметане, накидане».- Bern. ІІ 41.
Див. ще метати. 

меткИй - див. метати. 
мет лсіl, метластий, метлйще - див. 

местИ. 
метла2 , метлиско, метлище- див. 

мета2 • 
метлИця, метлЮг, метлЮк- див. 

мітлИця. 
метлЯти «гойдати (про вітер, бурю 

і т. п.); часто міняти напрям руху». 
матлЯти «ТС.; теліпати; [робити щось 
непотрібне 0]», метлЯтися «розвіва
тися; метатися, !те.1іпатисяl», матлЯ
тися «тс.», [матнатися] «та.; тинятися 
Ж», [матлЮкати] «махати (хвпстом)::. 
ВеНЗн, метелЯти «гойдати», Іметмлю
гати] «виляти, викручуватися». !мат
ланка] (у виразі [м-ки дати] <<nолуrш ю
вати, потріпати за волосся»), [матнЯ] 
«метушня, сум'яття» Ж;- р. [мет.лйтьІ 
«мотатися ту ди й сюди», [метлесйть І 
«мелькати, мигтіти», бр. матлЯць «мо
тати; махати», n. [ matlac] «плутати, 
змішувати», ч. matlat se «копирсатися», 
GJ1Ц. [matlat'] «махати», схв. [матм
хатu] «незграбно рухатися; махати, роз
махувати»; - афективні утворення, nо
в'язані з метати, мотати; основи на 
мат- пов'язуються також (Machek ESJC 
355; Holub-Kop. 218) з псл. m~t-fmQt
(yкp. лщть).- Briickneт 325.- Див. ще 
метати, мотати. 

мето «шум, галаа»; -'- неясне. 
метод, метода, Jrtетодика, методИзм, 

методйст, .. методйчний; - р. м . . метод, 
бр. метад, П. Ч. БЛ. НЛ. metoda, СЛЦ. 
слн. met6da, болr. метод, схв. метод;
запозичення з західноєвропейських мов; 
нім. Meth6de, англ. method через фр. 
methode походять від лат. methodus 
«прийом, спосіб, метод», яке зводиться 
до гр. f.tЄiJ'oбo~ «шлях, домідження, ме
тод>>, що складається з префікса f-LЄТа

«пере-, про-, по-» та іменника 666~ 
«шлях, дорога; споGіб, метод».- СІС2 
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методологія 

536; Фасмер ІІ 610; Kopalinski 626; 
Holub-Lyer 312; Dauzat 473; Юеіn 
973.·- Див. ще катод, метаболізм, хід. 

методологія, .методолог, методоло
гічний; - р. болг . .методология, бр. ме
тадал6гія, п. metodologia, ч. metodolo
gie, слц. metodol6gia, вл. metodo!ogija, 
м. методологиjа, схв. .методолдгиjа, 
слн. metodo.logija; - запозичення з за
хідноєвропейських мов; нім. Methodolo
gie, фр. methodologie, англ. methodology 
утворено з основи гр. 1-1Єіtо6о<; «шлях 
дослідження, метод» і компонента -Лоуlа 
за аналогією до назв наук типу гр. 

(рtЛоЛоуlа «філологіm>.-СІС2 536; 
ТСБМ ІІІ 141; Kopalinski 626; БЕР ІІІ 
771; Юеіn 973.- Див. ще геологія, ло
гіка, метод. 

метонімія <<nеренесення назви одного 
поняття на інше, що перебуває з ним 
у певному зв'язку», метонімічний; - р. 
болг. мето1і11мия, бр. метанімія, п. me
tonimia, ч. metonymie, слц. metonymia, 
вл. metonymija, м. !lteтoнu.мuja, схв. 
метон.і'J.миjа, слн. metonimfja; - через 
посередництво західноєвропейських і ла
тинської мов (нім. Metonymie, фр. meto
nymie, англ. metonymy, лат. metonymia) 
запозичено з грецької; - гр. /--Lєтwvu1-1ia 
<<тс.» складається з префікса 1-1иа- <<між, 

за, після, пере->> і основи іменника 
ovu1-1a - діалектно·J· форми до ovo1-1a 
<<ім'я, назва», спорідненого з лат. nomen, 
псл. im~, укр. i!it' Я <<те.».- СІС2 536; 
Kopalinski 626; Holub-Lyer 312; БЕР 
ІІІ 771; Юеіn 974; Frisk ІІ 396-397.
Див. ще метаболізм, ім'Я. 

метотити- див. метушИтися. 
метр1 <<Одиниця довжини метричної 

системи мір», метраж, метрівка <<ліній
ка або стрічка довжиною в метр; метро
вий кусок дошки, дерева», метрtічний;
р. бр. метр, п. ч. metr, слц. вл. нл. 
meter, болг. мешор, м . .метро, .метар, 
схв. ме тар, слн. meter;- запозичення 
з французької мови; фр. metre похо
дить від гр. І--Ls"Lpov <<міра», спорідненого 
з дінд. mi'Hra <(тс.», mitiй) «розмірений, 
точний», лат. mёtior «міряю», дангл. 
mzed «міра», псл. mera, укр. міра.
СІС2 537; Фасмер ІІ 611; Kopalinski 
627; Holub-Lyer 312; БЕР ІІІ 772; 
pauzat 473; Gamillscheg 618; Frisk ІІ 
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метрологія 

220-221; Walde-Hofm. ІІ 81-82.
Пор. міра. 

метр2 «віршовий розмір», .метрика, 
метрuлний; - р. бр. метр, п. metr, 
metrum, Ч. СЛЦ. metrum, болг. Мет'Ьр, 
.метрулt, схв . .метар, .метар, слн. met
rum; - запозичення з французької мо
ви; фр. metre «те.» походить як запози
чення від лат. metrum <<те.; міра», що 
зводиться до гр. /--LЄ"tpov «міра».- СІС2 

537; Kopalinski 627; Holub-Lyer 312; 
Dauzat 473; Gamillscheg 618.- Див. ще 
метр1 • 

метр3 «учитель»;- р. бр . . метр, п. 
metr «тс.», ч. metr (експрес.) «дока, ро
зумна людина, знавець своєї справи»; -
запозичення з французької мови; фр. 
maitre <<учитель» походить від лат. ma
gister <<керівник, учитель».- СІС2 537; 
Kopa!inski 627; Bruckne~ 318; Sl. wyr. 
obcych 571; Machek ESJC 361; Holub
Lyer 312.- Див. ще магістр.- Пор. 
майстер. 

метрика «СВіДОЦТВО про народЖеННЯ», 
метрИчний, [.метрикальн.ий] Ж; - р. 
болг. м . .метршш, бр. метрьаш, п. me
tryka, ч. слц. вл. metrika, слн. metri
ka; -через посередництво польської і, 
можливо, німецької мов (нім. Matrikel 
«відкритий список») запозичено з ла
тинської; лат. matrictlla «тс.» пов'язане 
з matrix «тс. », похідним від mater <<мати», 
СПОріднеНОГО З гр. !-!'iJT'YJp, дінд. matar, 
двн. muoter, псл. mati, укр. мати <ас.». 
- СІС2 537; Фасмер ІІ 611; Преобр. І 
532; Kopalinski 627 -628; Holub-Lyer 
306; Юuge-Mitzka 324; \Valde-Hofm. 
ІІ 49-50.-Див. ще мати1.- Пор. 
матрИкул, матриця. 

метро;- р. бр. болг. м. ;петро, п. 
ч. слц. вл. слн. metro, схв. .метро;
запозичення з французької мови; фр. 
metro «ТС.» Є результаТОМ СКОрочеННЯ 
СЛОВа metropo!i tain «МетрополітеН».
СІО~ 537; Фасмер ІІ 611; СИС 430; Ko
palinski 627; Ho!ub-Lyer 312; БЕР ІІІ 
772.- Див. ще метрополітен. 

метрологія «наука про міри та ваги», 
метролог, метрологічний,· - р. болг. 
метрология, бр. 'метралогія, п. metrolo
gia, вл. metrologija, схв. метрологиjа, 
слн. metrologija; - інтернаціональний 
науковнй термін (нім. Metrologfe, фр. 



метроном 

metrologie, англ. metrology), утворений 
на основі грецьких слів ftЄ'tpov «міра» 
і IL6yot;; «наука, слово».- СІС2 537; Ko
palinski 627; РЧДБЕ 449; Юеіn 974.
Див. ще логіка, метр\ 

метроном <mрилад з маятником, що 
визначає звуковими сигналами рівні 
короткі проміжки часу»;- р. болг. м. 
метро1і6м, бр. метра1і6м, п. ч. слц. 
metronom, схв. метр?жом, слн. metro
nбm; -запозичення з західноєвропей
ських мов; нім. Metronom, фр. metro
nome, англ. metronome утворено з основ 
гр. f-tkr;pov «міра» і v6f"Ot;; <<закон)).- СІС2 

537; Kopalinski 627; Holub-Lyer 312; 
РЧДБЕ 449; Dauzat 473; Юеіn 974.
Див. ще автономія, метр1 . 

метрополітен <<міська підземна за
лізниця», метрополіmеfіівець; - р. болг. 
метрополиmеfі, бр. метрапаліm31і, п. 
metropolitaiп;- запозичення з французь
кої мови; фр. metropolitaiп «Метрополі
тею> (первісно <<такий, що є в головному 
столичному місті») походить від лат. me
tropolitanus <<rc.)), утвореного від mёtro
polis <<головне місто, столиця)), яке зводи
ться до гр. f"rp;p6:rюЛtt;; <<місто-держава».
СІС2 537; Kopalinski 627; Holub-Lyer 
312; Dauzat 473.- Див. ще метрополія. 

метрополія <<імперіалістична держа
ва, що володіє колоніями; столиця; 
у стародавній Греції - держава-міс
то»;- р. болг. метроп6лия, бр . .метра
палія, п. metropolia, ч. metropol, слц. 
metropola, ~r . . метропола, схв. метро
пола, слн. metr6pola; -через посеред
ництво західноєвропейських і латин
ської мов (нім. Metropб!e, фр. metropo
Ie, лат. mёtropolis) запозичено з грець
кої; гр. /tYJ'tpo:rюЛtt;; «місто-держава» скла
дається з основ іменників tt'lJTYJp <<мати», 
спорідненого з лат. mater «тс.», псл. 
mati, укр . .~;u.imи, і л6Лtt;; «місто», що 
зіставляється з дінд. pur «містечко», 
лит. pilis <<замаю>, лтс. pi!s <<ТС.».- СІС2 

537-538; Kopalinski 6-27; Holub-Lyer 
312; БЕР ІІІ 772; Dauzat 473.- Див. 
ще мати1.- Пор.· поліс, політика. 

[метруrа] «мука, клопіт; важка пра
ця» Ж, [метрИжа, мітр6га, мітРІ}га] 
<<тс.» Ж, [.метружити] <<стомлювати» Ж, 
[митр6житиІ «скупитися, скнарувати; 
без потреби затримуватю> ВеБ, [.мотр6-

метушИтися 

жити] «псувати, нищити» О, {мотр6-
шити] «бити» О, [перемитр6житиІ 
«перебабрати, перемішати, потовктю> 
(Ме); - п. mitrє;ga «гаяння часу, моро
ка; марудна робота; маруднию>, mitr~zyc 
«гаяти (час)», ч. [mitrazitl «тс.>> (з п.), 
слц. [mitor] <<сум'яття; суміш», [mito
rit'] «викликати сум'яття», [mitrha] 
«шкапа; сільський віз»; - не зовсім яс
не; виводиться від псл. mitr- як суфік
сальної основи, пов' яз ан ої з псл. mіtu
«поперемінно», mitusь «навхрест; го
ловами чи вершками в різні кінці» 
(Briickner 338-339; Machek ESJC 366), 
або від свн. mitterunge «посередництво, 
сприяння» (Matzenauer LF 10, 326; Bern. 
ІІ 63; SW ІІ 1002); очевидно, зазнало 
семантичного зближення з фонетично 
близьким псл. metusiti, укр. метушИ
тися.- Пор. змитрЯжити, ментреrа, ме
тушИтися, мИтусь. 

метушИтися «безладно рухатися, по
спішати», [мет6шити1 «нівечити, топ
тати, м'яти (городину)» МСБГ, метуш-
1іЯ, метушлИвий, [заметушати] <<за
м'яти (справу)», [заметуш1іЯ] <<метуш
ня», [переметушити] <mеребабрати, 
перемішати, потовкти» Нед;- р. [ме
тусИть] «метушитисЯ>>, [метушИться] 
«тс.», [матошИть] «турбувати», [мату
сИть] «метушитися», [мотусИть] <<тс.», 
[матусИться] <<повільно, неохоче щось 
робити; ходити, то беручись за роботу, 
то кидаючи її; метушитися», [мотусИть
ся, матЬtшиться] <<тс.», [лtитусtІть] «пе
ремішувати, тасувати, змішувати; пе
ребирати; спантеличувати, плутати», 
[.митуса] <<nереступання з ноги на ногу; 
той, хто спантеличує, плутає», [метусь] 
<<незгода, розбрат», бр. мітусіцца <<ме
тушитися; метатися; мигтіти перед очи
ма>>, [лtітусіцьl «мутити; розбурхувати; 
мішати, порушувати порядок; тривожи

ти, спантеличувати», ч. fmetesiti (meto
siti)l <<швидко бігти», слц. [mitйchat'I 
<<викликати замішання; бентежити», слн. 
[metositi] «швидко бігти»; - псл. me
tos-/metus-/motux-, о~евидно, похідне 
(формально не ясне) утворення від коре
ня met-/mot- (пор. мотати), безафіксної 
паралелі до mє;t-lmQt- <<мутити, змішу
вати, вносити сум'яттю>; форма похідної 
основи могла зазнати впливу з боку 
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метушка 

11сл. mitusь «навхрест, головами чи 
вершками в різні кінці», хоча беззасте
режне пов'язання обох утворень (Briick
ner 339) позбавлене достатніх підстав; 
необгрунтоване пряме зіставлення з ме
стИ, метати ( Фасмер ІІ 611; Преобр. І 
531; Bern. ІІ 40).- Фасмер ІІ 582; 
Варбот ZfSI 1979/1, 152-153; Machek 
ESJC 354.- Див. ще мотати.- Пор. 
метруга, мотошати, муть. 

[метушка] <<прилад для змотування 
ниток у клубок» Сизько; - очевидно, 
результат контамінації слів витушкд 
«TG.» і мотати; пор. р. [.матушка] «КО
тушка з нитками; мотовило».- Див. ще 
вИти!, мотати. 

меть -див. мет. 

Мефодій (чоловіче ім'я), [Махт6д, 
Мехед, Мехт6д, Нахт6д, Нехт6д, 
Хтодь], ст. Мефтод (1458), Мев6дій 
«научен'Ь хитрости, в коротц·t оучачш» 

(1627); - р. Меф6дий, бр. Мяф6дзій, 
др. Меводий, п. Metody, ч. MetodЄ-j, 
слц. вл. Metod, болг. Мет6ди(й), м. Ме
тодиjа, схв. Методиjе, слн. Met6d, 
стсл. МЕАОдии, tfіІпод~ш, МЕфЕдии;
через церковнослов'янське посередни
цтво запозичено в давньоруську мову 

з грецької; гр. Мє:&66Lо~ пов'язане з 
f.LЄ{І-обо~ «шлях дослідженню>, f.LB{I-o
oєiJш «ВИС.:Ліджую, простежую, розшу
кую». - Вл. імена 67; Беринда 222; 
Фасмер ІІ 612; Knappova 127; БЕР ІІІ 
771.- Див. ще метод. 

" механіка, механізатор, механізація, 
механізм, лшханік, .механіст «послідов
ник механіuизму», АtеханіцИз.м «антидіа
лектичний напрям у філософії», меха
ніцИст «механіст», механізований, ме
ханічний, .механістичний, механізу
вати; - р. болг. м. механика, бр. мяха
ніка, n. ч. слц. ВJІ. mechanika, нл. 
mechanizacija, схв. мехдлика, слн. me
hanika; - очевидно, запозичення з ні
мецької мови; нім. Mechanik, мабуть, 
за зразком фр. mechanique <<механіка; 
механічний», утворено від лат. mechani
cus <<механічний», mechanica <<механіка», 
які зводяться до гр. f.L'YJ xavtxe ~ <<умілий, 
спритний», похідного від f.L'YJ хсіvч «зна
ряддя, машина», спорідненого з гот. 
magan <<могти, бути спроможним», лтс. 
megt «могти; мати звичку», псл. *mogti, 
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укр . . могтіt.- ClC2 538; Фасмер ІІ 612; 
Kopalinski 615; Holub-Lyer 308; БЕР 
ІІІ 773; Dauzat 465; Frisk ІІ 234.
Див. ще могтИ.- Пор. машИна. 

меценат <<багатий покровитель наук 
і мистецтв», (.мецена] «тс.» Ж. меценат
ство, мецешітствувати;- р. болг . .ме
ценат, бр. меценат, п. meceпat, mece
пas, Ч. елц. mecenas, М. МЄЦеfіа, СХВ. Іrtе
Ці:Нат, слн. mесеп, mecenat;- запози
чення з німецької мови; нім. Maecenat 
походить від лат. Maecёnas (-а tis) <<тс.», 
що виникло на основі прізвища рим
ського культурного діяча К.К.Мецената 
(помер у 8 р. до н. е.), друга імnератора 
Августа, покровителя Вергілія, Гора
ція та ін.- СІС2 538; Булаховський 
Нариси 66; Kopalinski 615; Holub-Lyer 
307; Dauzat 465. 

[меценат) <<адвокат» О; - запозичен
ня з нольської мови; п. mecenas <<тс.>> 
з'явилося як шанобливе звертання до 
адвоката внаслідок перенесення назви 
mecenas «покровитель».- Онь1шкевич 
Исслед. п. яз. 245; Kopalinski 615; 
Briickner 327.- Див. ще меценат. 

меццо (муз.) <<жіночий голос, серед
ній за регістром, меццо-сопрано»; - р. 
меццо, бр. мецца, п. вл. mezzosopran, 
ч. слц. mezzosopran, болг. мецосопра
н(о), СХВ. AtCЦOConpii.H, СЛН. mezzoso
pгan; -результат скорочення запозиче
ного з італійської мови терміна меццо
сопрано; іт. mezzosoprano утворене з 
прикметника mezzo «середній, половин
ний», що походить від лат. medius «се
реди ій», спорідненого з псл. * medja 
<<межа», укр. Аtсжа, між, та іменника 
soprano <<високий жіночий голос».- СІС2 

538; Kopalinski 628; Holub-Lyer 313; 
РЧДБЕ 450; Mestica 948; Walde-Hofm. 
Il 57-58.- Див. ще межа. 

[мецька] (назва вівці);- неясне; 
можливо, пов'язане з .мекати; пор. вл. 
mjecka (пестлива назва корови); може 
бути зіставлене також з [мИцька] <шовна 
ягнят» або з [медяІ (назва вівці). 

меч <<вид холодної зброї», [мечаткіt] 
«рослини з мечоподібним листям, Ensa
tae)) Ж, мечик (<ударна частина терниці; 
[деталь у чинnарському знарядді; скла
дова частина кросен 0]», .мечник (іст.) 
«воїн, озброєний мечем», [меч6к] «ме· 



мечведок 

чик у терниці» О, [.мичок] «те.» Дз, [.міч] 
«меч», [.мічник] «мечник», [.мечоватий] 
«мечоподібний» Ж; - р. бр. болг. м. 
меч, др . .мечь, п. тіесz, ч. слц. тес, вл. 
тjес, НЛ. тjас, СХВ. .мач, СЛІі. тес, 
СТСЛ. МЕ'!!., МkЧІ..;- ПСЛ. тесь, [тьсь] 
неясного походження; -зіставляється з 
гот. *тёkеіs «меч», дісл. m<Ekir, днн. 
mi:tki <<TG.», разом з якими могло бути 
запозичене з якогось третього джерела; 

пор. груз. ша xva «гострий; меч», удин
ське тех· «cepm, лезг . .маг'Ь «леміш»; 
безпосереднє пов'язання з гр. 1--LciX'YJ 
<<боротьба», 1-1а Xatpa «ніж, шабля» (Мла
денов 295; Fick ІІІ 303), як і з сперс. 
magen «меч» (Schefte!owitz WZKM 34, 
227), мало обгрунтоване.- Фасмер
Трубачен ІІ 612-613; Одинцов 3тимо
логия 1982, l 06-lll; Преобр. І 533; 
Горяев 208; Brйckner 331; Machek ~SJC 
357; Holub-Kop. 219; Schuster-Sewc 
918; БЕР ІІІ 775; Skok ІІ 345-346; 
Bezlaj ESSJ ІІ 173-174; Критенко 
Вступ 503; Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 
217-218; Менгес 198-201; Bern. ІІ 30; 
Юparski GLG 138-139. 

мечведок, мечвИд- див. нічвИд. 
[мечетl] <<nіч для випікання хліба 

у чорноморських рибалок; духовка» Г, 
Ж, [.мечеть] «Т€.»; - неясне. 

[мечет2 ] «лісок у степу»; - неясне. 
мечеть «молитовний дім у мусуль

ман», .мечет <<TG.»; - р. Мечеть, СТ. 
.мизгить, мизгит'Ь, .мезгить, бр . .мячаць, 
п. meczet, тeczyt, ч. тесеtа, тesita, . 
слц. тesita, болг. мечет, схв. .мечет, 
слн. moseja; - запозичення в турець
кої мови; тур. Іта<;іt], тesced «та.» по
ходить від ар. тasdzid «місце поклонін
ня», пов' я за ного з sadzada <<Падати 
ниць».- СІС2 539; Халимоненко УМЛШ 
1977/9, 29; Фаємер ІІ 613; Преобр. І 632; 
Горяев 20R; Шипова 233; Brilckner 327; 
Holub-Lyer 311; БЕР ІІІ 776; Skok ІІ 
396; Bezlaj ESSJ ІІ 196; Bern. ІІ 29; 
Mikl. EW 186. 

!мешИни] <<штани з овчини», [.мишй
ни, AtyШUHU] <<TG.» Ж, [.мишuна] «ТОНКИЙ 
сап'ян; сап'янові черевики; штани з 
овчини»;- р. [мешИна] «хутро, шкурка, 
груба шкіра>), болг. [.мешИн] «вичинена 
шкіра», [ . .иешLІна] «сап'яю), м. мешин 
«TG.»; -запозичення з молдавської і 
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румунської мов; молд. .мешйнз (рум. 
те~іnа) <<Овеча шкірю), мешИнь (те~іnі) 
<<штани з овчиню) походять від тур. 
те~іn «вичинена шкіра; сап'ян», яке 
ЗВОДИТЬСЯ ДО перс. тesin «ТС.>>, ПОХЇДНО· 
го від mёs <(вівця, баран», спорідненого 
з псл. техь, укр . .мix.-Scheludko 139; 
Vrabie Romanoslavica 14, 162; Фасмер 
ІІІ 614; Шипова 234; БЕР ІІІ 780; 
Bern. ІІ 47; СДЕЛМ 257.- Див. ще 
міх. 

[мешfrін] «nридуркувата людина» О, 
[.меши.rинушітийJ «nридуркуватий>> 0;
р. [.мишuгенер] «дурник», ч. слu. тesuge, 
тisuge <<навіжений, шалений>); - роз
мовне запозичення з гебрайської мови; 
гебр. тsuga «душевнохворий, божевіль
НИЙ>) СПОріднене. З ар. таs «божеві.,л
ЛЯ».- Фасмер ІІ 630; HoluЬ-Lyer 311. 

мешкати1 «жити, проживати», [.міш
кати] <<гаятися; жити, проживати де
який час)) Бі, .мешканець СУМ, Ж, Г, 
l.мішканець] Бі, [.мешкане] «мешкання; 
подружнє співжиття» Ж, .мешкання 
СУМ, Ж, Г, І.міищаньеJ Бі, [.мішканвl 
«подружнє єпівжиття» Ж, [мешкr.іль
ний] «житловий» Ж. О, замешкати «по
€елитися; !зайняти під житло]», Іза
мешканець] «мешканець» ж, [за.меutка
лuй] «який проживає» Ж. помешкання, 
[промешканв] «проживання» Нсд, [про
мішканє] «сумісне життя)) Нед, ст. меш
кати <<nроживати, мешкати» (1454), меш
кан(ь)е «місце для проживання (1454); 
зволікання, гаяння» (1448), мешкаючим 
(дав. в. мн., 1388); - р . .мешкать «га
ятися», бр. [.м'Бшкаць] <<проживати», ст. 
мешкати «жити, знаходитися» (кін. 
XV C'F.), п. тieszkac «nеребувати, жи
ти; (заст.) гаятися», ч. тeskat '~зволіка
ти; гаятися; перебувати, знаходитисЯ>), 
слц. тeskat' «запізнюватися, відстава
ти; гаятися», слн. [ тeckati] «звол іка
тю); - загальноприйнятої етимології не 
має; ПОВ' язувалосн 3 ПСЛ. тesati «МЇ· 
шати» (Фасмер-Трубачев ІІ 615; Го
ряев 223); виводиться також від теsьkа 
«ведмедиця» у значенні <<ходити не
зграбно, 110-ведмежому» (Преобр. І 582; 
Bri.ickner 335; Holub-Kop. 221; Fraen
kel IF 41, 403); приnу<жається первісне 
*тьzьkаtі від гіпотетичного *mьgь 
«мить» (Machek ESJC 361); sначення 
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«проживати» в українській і білор:у
єькій мовах з'явилося, очевидно, ПІд 
впливом nольської. - Филии ПроиGх. 
яз. 623; Бульша 202. 

мешкати2 , мешкар, мешкувати
див. мишкувати. 

Імештерка] «сволок» ДзАтл Il; [меш
терниця ІJ'Ж, мещерниця ВеУг] <<TG.»;
результат спрощення наз~и [мештер~ 
.rеренда] «тс.», запозиченО! з угорськ01 
мови; уг. mestergerenda утворене ~ 
основ mester «майстер, майстерний» 1 

gerenda «брус, б~лкю>. -. Лиз}нец 
610.- Див. ще rеренда, мештернии. 

[мештерний] «майетерний» Ж, [меш
тер6тиси] «старати~я» МСБГ, ~т. ме· 
щерь (мештер) «магіетр» (1404, 1476);
слц. mester <<майетер»; - валозичення з 
угорської мови; уг. mester «ма~етер», 
mesteri «майстерний», mesteгkedш «тру
дитися, старатися», очевидно, ноходять 

від нім. Meister «майстер, (ст.) маrіетр», 
яке зводиться до лат. magister.
MNTESz ІІ 905; Юuge-Mitzka 472.
Див. ще магістр, майстер. 

Імешти] «туфлі МСБГ; татарські туф
лі, легкі черевики», [омешкатuся] «взу
тися» Ж; - р. [мечтьt] <<легкі чобітки», 
[.!ftьtчтьt] «шкіряні панчохи», n. meszty 
«сукняні черевики~. болг. мест «с~кня: 
не взуття», схв. местf3е «краги, шюрян~ 

панчохи»; - запозичення з турецькО! 

мови; тур. mest «сап'янові черевики» по
ходить від перс. mesin «ВИЧИНеНа ШКіра, 
сап'ян».- Макарушка 11; Фасмер ІІІ 
25; Шипова 233, 241; Briickner 328; 
БЕР ІІІ 760; Младенов 295; Bern. ІІ 
39; Mikl. E\V 193; Lokotseh 116; Юi
siinen Versuch 336.- Див. ще мешИни. 

мещерякИ (мн.) «тюркська народ
ніеть у Башкірії і Приураллі», мещерЯк 
(оди.); - р. мещерякИ, ст: Jteщepva 
(XIV-XVI ет.), бр. мешчарак, J: ~es
cerjakove «МеlU,ерЯКИ», СЛЦ. Me:cerJa.~; 
болг. мещеряцu; - загальноприинят01 
етимології не має; тлумачиться як морд. 
*ri1eskar «бджоляр» від mes(k) «бджола» 
(Mikkola FUF 15, 62); зіставляється з 
етнонімом угорців magyar (magyer) <<ма
дяр» (Perenyi St. sl. 22/3-4, 339-376).
Фасмер-Трубачев 11 61~. .. 

[мєлікбси] «наноси шсля весняно! 
повені» Ч; -очевидно, результат поєд-
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нання єинонtмtчних мів [мел і] (мн .) 
«МіЛИНИ» (з р.) і КОСи від КОСа «вузька 
намивна смуга в річці».- Див. ще коса 2 , 

мілкИй1 • 

мжИти <<мрячити»; [имжати] Ж, ім
жИти, мжuчити, [мжіти Ж, мигt/читu] 
«те.»; [мгuчка] «мжичка; дрібний дош>) 
Кур, [мгун] «мряка» МСБГ, [.мжа) 
«мжичка»., [імжа Ник; мжuця], .!ftЖtlчкa, 
[мигuчка] «TG.»;- р. [мжить] «мжичи
ти; мружиТИ(!;Я», [мга] «мокрий сніг а 
ДОЩеМ», бр. ЇМЖВЦЬ «МЖИЧИТИ>>, 11. mzyc 
(мzес) «мрячити; [мружити (очі)]», ч. 
mzfti «ТG.; ПОВЗТИ (про туман)»; - ПСЛ. 
mьziti < *mtgїtї <<мрячити, затягати 
хмарами; жмурити (стягати повіки)», 
пов'язане а *mьgla «туман, хмара)); -
споріднене з дінд. mih- «туман; дощ», 
гол. lmiggelen] «мжичитИ>>, дісл. mugga 
«мжичка»; первісне значення - «затя
гати (хмарами, туманом)», пов'язане а 
іє. *megh-/mogh- «тягтю>; зв'язок з дінд. 
mёhati «МОЧИТЬGЯ», діGЛ. miga «МОЧИТИ
СЯ», вірм. mizem «Тс.ц (Фасмер ІІ 617) 
може бути лише оnосередкованим.
Мельничук Мовозн. 1980/6, 52-53; Кур· 
кина Зтимология 1982, 16-17; Briiekner 
336; Machek ESJC 386.- Див. ще мла, 
могтИ.- Пор. мерзнути, мИгати, мИ
кати, мокнути, мороква, мружити. 

мзда (заст.) «nлата, нагорода; від
плата»; - р. мзда, др. мьзда, п. t!Т. ч. 
слц. вл. нл. mzda, болг. м'Озда, слн. 
mezda «Заробітна плата», СТСЛ. /\~ kЗДt\;
ПСЛ. mьzda, очевидно, пов'язане з mьstь 
«помста»;- споріднене з дінд. mїdha-m 
«виграш, нагорода)), гр. fLLa{}6~ «плата, 
нагорода», гот. mizdo «те>>, двн. mieta, 
дангл. meed, нвн. Mi.ete <<nлата за на
йом»; іє. *mizdho- «плата>).- Фасмер 
ІІ 618; Преобр. І 533;_ Горяев 208; 
Bri.ickner 351; Machek ESJC 386; HoJub
Kop. 237; Holllb-Lyer 327; Schuster
Sewc 976; .Младенов 309; Bezlaj ESSJ 
ІІ 181-182; Откупщnков 148-149; Ме-
Шеt Etudes 248; Mikl. EW 210; Traut
mann 188; Pokorny 746~- Пор. мстИти. 

ми1 (щюбовий займ. 1 ос. мн., наз. 
в.);- р. бр. др. ,иьt, п. ч. с~ц. вл. н~. 
ту, болг. [ми], ние, ехв. ми, слн. m1, 
стсл. мn.1; - псл. my а кореневим при
голосним m-, що протиетоїть приголос-
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ному n- в уєіх непрямих відмінках (nas-ь 
і т. д. ); пю особливіеть іноді пояснюють 
впливом діємівних закінчень 1-ї ос. 
мн. іє. ·mes/-mos (пор. несемо, беремо); 
так само в лит. ЛТ(!;. mes, прус. mes, 
вірм. mek' «те.»; rолоGний у в псл. my 
(замість очікуваного. me) пояснюється 
впливом займенника vy ( <*vos) і фор
ми знах. в. мн. ny ( <*поs) «нас».
Фасмер І І І 23; Преобр. І 524-525; 
Brйckner 350; Machek ESJC 384; Но
ІLІЬ-Кор, 236; Schuster-Sewc 972-973; 
БЕР ІІІ 781-782; Bezlaj ESSJ ІІ 183; 
ESSJ Sl. gr. 1І 427-429; Hujer LF 45, 
192; Топоров 118.- Пор. нас. 

ми2 заєт. діал. «мені» )К; - р. діал. 
др. болг. м. схв. ми, п. ч. слц. вл. нл. 
єлн. mi, єтсл. мн; - псл. mi, первинна 
форма давального відмінка особового 
займенника аz'Ь «я», поруч з якою в кін
uі праслов'янського періоду почала вжи
ватись вторинна форма mьne (mnne); -
споріднене з гр. f!Ol, лат. mї, дінд. ше; 
іє. *moi «мені».- ІУМ Морфологія 
137-144; Фаємер ІІ 618; Machek ESJC 
214; Holub-Kop. 222; БЕР ІІІ 781; 
Skok І І 405-406; Багмут і3ступ 282-
286; ESSJ S1. gr. ІІ 74, 78; Bern. ІІ 
36-37.-Лор. мене, мі 2 • 

[мИrа І «пантоміма», [міrи] «жести як 
засіб порозуміння а глухонімими» Ме; -
запозичення з nольської мови; 11. migi 
«миги, жести» (rozmawiac na migi «роз
мовляти на мигах») відповідає укр. мИги, 
похідному від мИгати (див.). 

мйгати «блимати, моргати; (про світ
ло) мигтіти» СУМ, Ж. [мигатися] «вид
нітися, ввижатиєя», [J..tИгкати] «мигтіти», 
[мигкотіти! «Те.», миг1-и)ти «майнути; 
моргнути; [ударити]», миготати, ми
готіти, мигтіти «те.», миг «мить; 
мелькання; мигнути (виr.)>>, мИгавка 
«блискавицю>, мИги «жести», [мИго
виця] «блискавиця» Л, [миг6тниця] 
«вія» Ж, мигунець «каганець; [паду
ча зірка]», [мигушка] «блискавицю>, 
мигальний (анат.) «миготливий», (миг
кuй] «блимаючий» ж, миготлйвий, 
мигтЮчий, lмигк6м] «мигцем, миттю», 
мйгом «миттю», мигцем, з.миг, [н.ез.миг
ливо] КІМ, [примгн.tjть] «склеnити очі, 
задрімати» Л, [умигатися] <<стати звич
ним» Нед, [умигщ)ти] «відвести очі» 

мИг ла 

Нед;- р. мuгать, бр. мігаць, др мига
ти <<блимати очима», п. migac «моргати, 
мерехтіти, блимати», mgnienie «мить», 
ч. mihat, слц. mihat', вл. mikac, нл. 
mikas, miknus, полаб. migojё, болг . .лut· 
гам, м. мига, єхв. мИгати, @ЛН. migati, 
стсл. м ь.rнжт•t; - псл. migati «мигати». 
mьgnqti ( <*mlg-) «мигнути»;- спорід
нене з лат. micare «блищати, тріпотітю, 
лит. migti, mieg6ti «спати», лт<>. miegt 
<<закривати очі», перв. miza «вія»; іє. 
*meigh- «блимати, моргати» (первісно 
«стягувати повіки»), пов'язане з *megh-/ 
mogh- <<тягти».- Фасмер IJ 618-619; 
Преобр. І 533-534; Bruckner 329; Ma
chek E~JC 362; Ho!ub-Kop. 222; 
Schuster-Sewє 907; БЕР ІІІ 782-783; 
Skok ІІ 420; Bezlaj ESSJ ІІ 183; Мель
ничук Мовозн. 1980/6, 52-53; Бурла
кова ВСЯ VI 56; Bern. ІІ 56-57; Po
korny 712.- Пор. мжИти, мИкати, мла, 
могтИ. 

[мнrда] «швидкозапальний хмиз» 
О; - неясне; можливо, пов' язане з lмu· 
r ла] <<купа складеного дерева» (пор.). 

мигдаль (бот.) «Amygdalus communis 
L.», мигдалеві (бот.), [.миrдаль, микдал 
ЖJ, мигдалик <<мигдалевидна залоза в 
глотці», мигдалина «тв.», мигдальник 
«дикий мигдаль»;- р. миндаль, бр. мін.· 
даль, [мигдальt], др. мuгдал'О, n. migdal, 
ч. mand1e, слц. mandl'a, вл. mandla, 
нл. mandel, болг. мигдал, м. мин.дал, 
мигдал, схв. мен.дуо, слн. mfшdelj, стсл. 
мнrдм-ь., мнrдмд, дмнrдмь.;- через 

посередництво церковнослов' янеької мо
ви запозичено в давньоруську з грецької, 
пізніше через посередництво польської
з латинської; лат. amigdalum «мигдаль», 
amigdala <<мигдаль; мигдалеве дерево» 
походить від гр. littuyMЛrJ (Ііft6у6аЛ.щ;) 
«мигдаль», неясного походження (ви
водиться від гебр. magdi'eJ букв. «доро
гопінний дар божий»).- Фасмер ІІ 623; 
Пре<?_бр. І 536; Bruckner 336; Machek 
ESJC 3v50-351; Holub-Kop. 215; 
Schuster-Sewc 883; БЕР ІІІ 723; Bern. 
ІІ 55-56; Mikl. EW 110; Wa1de-Hofm. 
І 39; Frisk І 96; Boisacq 56. 

мигИкати- див. мугИкати. 
[мИг ла] «купа СІ<ладеного дерева; кру

тий схил горю> Ж. lмet ла Ж. мtlt ла, 
маі ля О, маіель О, мат лі О] «те.», [ми-
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мИдза 

глашJ «сортувальник зрубаного дерева, 
який складає його в купи», [мut лаван
ка] «складання дерева в штабелі» МСБГ, 
[мu.r лувtіти] «складати дерево в штабе
лі» МСБГ, [.ми.r лювати] «сортувати і 
складати в купи зрубане дерево», [.мед
лювtіти] «те.» Ж, І.меtлювtіти] <<те. Ж; 
спускати з гори колоди й готувати на 
березі для сплаву 0»; - п. mygla «стіс 
очищеного від кори дерева», myglowac 
«складати. в стіс очищене від кори дере
во; очищати від кори (дерево)>>; - запо
зичення з східнороманських мов; молд. 
мЬtглз (рум. migJa) «стіс дерева», .мьсг
лаш (miglas) «сортувальник зрубаного 
дерева» виводяться від yr. mag!ya «багат
тя (з великих колод); (ст.) стіс, штабель», 
заnозиченого з слов'янських мов (бол11. 
.могИла «МОГИJІа», СХВ. могила «TC.»).
ScheJudko 139; Vrabie Romanoslavica 
14, 163; DLRM 506; MNTESz ІІ 815.
Див. ще моrИла. 

[мИдза] <<морда, товсте обличчя», 
lлtu.fзa] «те.», [.мИза] «морда, рило» Ж, 
[.мйзя] (глузл.) «дуже товсте обличчю> 
Ва, [.мИси] (мн.) <<морда тварини» Лекс
Пол, [.меса] «рон Корз, [мйц~:-о] «щоката 
дитина», [...щjса] <<морда корови» Л, [.маз
ксітий] <<мордатий, пикатий» Па, [.мид
затий] <<З ВЇДВИСЛИМИ ЩОКаМИ, МОрда
ТИЙ», [.мизаmий, .мизкатий Па] <<те.», 
[.мuзати] «Торкатися мордою, лизати» 
Ж, [.мйзити] «дутися; надувати губи» 
Ж, t.мйзнути] <<торкнутися мордою» Ж, 
[на.мuзитися] «надутисю> Ж. [о.мизати] 
«облизати» Ж; - р. [.мьtс] «голова риби; 
зяброва покришка», [.мьtсало] (лайл.) 
«обличчя», [.мьtеальt] <<вилиці, щелепи», 
бр . .мь'tза «морда», мьtса «тс.», м . .муцка 
«морда, рило»; - неясне; можливо, спо

ріднене з дінд. mйkham «паща, морда» 
(Фасмер ІІІ 24); зіставляється також 
(ВеБ 278) з І'Р. ~6 scx «слиз», пов' я за ним 
з tt6aaof1<ZL «сякаюся».- Пор. мис. 

[мидлsінка] (бот.) «мильнянка, Sapo
naria L.» Ж; -запоЗичення з польської 
мови; п. [mydlanкa], mydlnica «ТС!!.», 
похідне від mydlo «мило», відповідає 
укр. Ащльнітк.а (див.). 

мИза 1 «заміська садиба (переважно в 
Прибалтиці)», .лиJ.зник «власник або орен
дар мизи»; - р. бр. .мЬtза; - через 
посередництво російської мови запози-
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мИкати 

чено з еетонської; ест. m6iz <<двір; ма
єтою> споріднене з водськ. m6iza, лів. 
moiz, фін. moisio «садиба, миза».- Фас
мер ІІІ 23; Преобр. І 574; Kalima 
169. 

мИза2 , .мuзати, .мизаmий, мйзити, 
.мижатий, .мйзнути -див. мйдза. 

[мизrатися] <<упадати, залицятися», 
.мйзкатися, [.мізкатися] «те.», [.мизун] 
<<Підлесник; nолюбовнию> Ж, [о.мизати] 
«лестити» Ж. [омИз] «улесливість; коке
тування» Ж. [омйзина] «т~.>> Ж, [о.мИзли
вuй] <<улесливий» Ж, [під.мйзи] «зали
uяння>) Нед, [умизгатися] «упадати, уви
ватися~. [у.мізганикІ «Залицяльник, за
льотнию> Шейк, [у.м!з.rі] «залиuяння)) 
Шейк; - р. [мЬtзгать] «тинятися; часто 
ходити куди-небудь, до кого-небудь»; -
очевидно, запозичення 3 польr.ької мови; 
п. [mizgac si~J «упадати, залицятися», 
mizgus «підлесник; залицяльник», miz
gus «Т<!.», umizgac si~ «ластитися; зали
цятися», t<\ПОріднене з ч. [mfzat se] «го
лубитися, пестити», єлц. [mizlavy] «ЛОG
кітливий» (про 'Гварин), [myzlivy] «те.», 
загальноnрийнятого пояснення не має; 
зіставляється з нвн. sehmeicbeln «лес
тити» (Machek ESJC 367} або з псл. mi
gati «мигати» (Brйckner 339). 

[мизrИр] (зоол.) <<тарантул, Lycosa 
singorieпsis», [.мизtйр 1 <<ТС.>> Ж; - р. 
[.мизгИрь] <<Павук», [мазгарь] «те.»;
не зовсім ясне; очевидно, споріднене з 
лит. mezgu, megsti «в'язати, зав'язува
ТИ», лтс. megzt <<те.», mazgs «вузол», 
двн. m~sca «петля», дісл. mqskvi «те.», 
пгерм. *mёsko.- Фасмер 11 619-620; 
Преобр. І 534; Zubaty St. а cl. І 2, 88-
89; Веrп. 11 28; Trautmann 172; Mfihl.
Endz. 11 591. 

мИзкати «бруднити, заяошувати», мИв
катися <<забруднюватися»;- р . .мьізгать 
«бруднити, псувати; [тинятися; вешта
тися]», вл. mickowac so «обшарпувати
ся»; - неясне; припускається ав'язок 
з .мИкати (Фасмер ІІІ 23). 

мИкати <<чесати (льон і под.); [вири
вати, висмикувати']», [.мИкатися] «Ве
штатися; втручатися; кидатися», [.ме
катися] «братися за щось непосильне» 
Корз, [.микщjти] «умчати (когось), за
нести», [.мик] (вигук на позначення 
швидкого руху), [.мuкавка] «палиця з 



Микйта 

гачком для висмикування сіна з копи
ді», [.мИкало] «вид вудки» Ж, .мИкальник, 
l.мйканець] «розчісані і намикані з мички 
частини прядива для прядіння», [.мИ
каниця] «те.» Н.3 УжДУ 14, [.мИканка] 
«найгірший сорт пряжі; клоччя Ж; 
клоччя, яке стягується з щітки після 
розчісування конопель Ме», .мИчка 
«Жмут льону для прядіння; пасмо во
лосся; волосся у коня під копитом, 
щітка», [.мИканичниu] «зроблений з 
клоччя» Ж. [.миканчаний, .меканчаний, 
.моканИчний] «те.» Ж, [за.мичок] «потов
щення в нитках» Я, [намикати] «намо
тувати, навивати; накладати шар вовни 

на щітку для чесання», [пі.мкщjтися] 
«кинутися» Нед, помиюіти «попихати; 
приваблювати; поспішати»; - р. [.мьl
кать] «чесати (льон, коноплю)», бр. 
[.мь'tкаць] <<те.», др. !іtьtкати «кидати, трі
пати», п. [mykac] <<чесати (льон)», mkn<tc 
«рухатися, мчатися, нестися», ч. my
kati «Висмикувати, чесати (льон, коноп
лю)», слц. mykat: <<те.>>, нл. mykas «сова
ти, усувати, швидко забирати», болг . 
.мікна «витягти», схв . .мйкати «тріпати 
(льон)», ели. mikati <<чесати; висмикува
ти»; - псл. (s)mykati <<тягати, рвати, 
рухати», ill'ьknqti <<тягти, виривати; 
штовхати, рухати»; -споріднене з лит. 
maukti <<дерти (кору з дерева)», лтс. 
maukt <шитягати», mukt «утекти», дінд. 
muficati <<звільняє, розв'язує»; і є. 
(s)muk- «тягти, рухати», паралельне 
(s)mlgh- «Те.>>.- Трубачев Рем. терми
нол. 67-68; Фасмер ІІІ 23; Преобр. І 
540-541; Brйckner 339; Machek ESJC 
~84-385; Holub-Kop. 236; SchLlster
Sewc 974; Bezlaj ESSJ ІІ 183-184; 
Мельничук Мовозн. 1980/6, 53.- Пор. 
замикати, мИгати, мчати, смИкати. 

МикИта (чоловіче ім'я), [КИтька] Я, 
ст. Никита (1401), Никьtта (1415), Ми
кита (1458), Микьtта (1475), Некита 
(1497), НікИта <<Поб·Іщитель» (1627); -
р. НикИта, [МикИта], бр. Мікіта, 
др. Никита, п. Mikita (з укр.), ч. слц. 
Mikita (з рос.), болг. НикИта, сшІ. Ni
kita; - запозичення з грецької мови; 
rp. Ntx'ljтYJ~ виникло на основі іменника 
v~Xi,'IПJ<;; «,переможець», пов'язаного з 
vі:хч «Перемога», етимологічно не зовсім 
ясним, можливо, спорідненим з дінд. 

миколайки 

nica- <<спрямований вниз», лтс. nicam 
<<вниз по течії», псл. nісь <<ниць» або 
з лит. apnikti «нападати, перемагати», 
лтс. nikns <(лютий».- Вл. імена 68; 
Беринда 224; Петровский 165; Илчев 
359; Frisk ІІ 320-321.- Пор. Микола. 

микИтити <<міркувати, метикувати; 
[викручуватися, нечисто діяти; плута
ти, псувати справу Ме]», [мекетити] 
«викручуватися» Ж, [микИта] «незграб
на, вайлувата, нетямуща людина» Ме, 
[за.микИтитися] «заметушитися, захви
люватисЯ>>, змикИтити «додуматися; об
манути, не виконати обіцянки»; - р. 
смикИтить <<збагнути», п. [przemykicic] 
«обдурити»; - неясне; можливо, пов' я
зане з метикувати ([митикувати1); 
зв'язок з власним іменем Мик~іта, 
очевидно, вторинний. 

микитон -див. демікотон. 
Микола (чоловіче ім'я), Миколай, 

[Мик6ля, Никала, Николай], [.микаль
ник] <<день святого Миколи» Ж, [нико
лайки] <<Подарунки дітям у день Мико
ли» Ж, !ник6льщина] «гулянка на честь 
Миколи» Ж. ст. Никола (бл. 1350), Ми
колай (1398), ff иколай (XV ст.), Никала 
«звитязство посполства, побБда людей» 
(1627); - р. Николай, [Микула], бр. Мі
калай, Мік6ла, др. Никала, Микула, 
п. Mikolaj, ч. слц. Mikulas, схв. Нйкола, 
вл. Miklaws, нл. Miklavvs, болг. Нико
лай, ели. Miklavz, стсл. Пикол11, Нико
"'-'"; -через церковнослов'янське по
середництво запозичено в давньоруську 

мову з грецької; гр Nі:х6Лёіо~ складає
ться з основ дієслова vtxaш <<nеремагаю», 
пов'язаного з v(xl) «перемога», та імен
ника Ла6<; «народ», яке загальноприйня
тої етимології не має; початкове м за
мість н у східнослов'янських і поль
ській мовах пояснюється як результат 
впливv імені Михаил'О.- Вл. імена 68; 
Берин-да 224; Фасмер ІІ 621, ІІІ 75; 
Knappova 125; И.1чев 360; Frisk ll 83-
84.- Див. ще МикИта. 

миколаики (бот,) «миколайчики, 
Eringium planum L.», [.миколайці] «гніз
дівка звичайна, Neottia nidus а vis», .ми
колайчики «Eryngium planum», [нико
лаєць] «те.» Ж; -очевидно, запозичення 
з польської мови; п. mikolajki, mikola
jek «те.» пов'язане з власним ім'ям Мі-
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микулити 

kolaj, що відповідає укр. Микола; мо
тивація назви неясна.- Див. ще Ми
кола. 

[мику.•шти] <<хитрувати, виляти», [ми
кулитися] <<м'ятися; виляти; хитрува
ТИ», [микулЯти очима] «дивитися, уни
каючи зуетрічатися очима, почуваючи 
себе незручно; кліпати· Ж»; - неясне; 
можливо, утворене від др. Микула <<Ми
кола» за аналогією до [микйтити] «ви
кручуватися; плутати», сприйнятого як 
похідне від Микйта.- Пор. мулитися. 

ми лай - див. маші й1 • 
мЙ.іlИЙ, мйлостйвий, мИлість, [ми

лованець] <<фаворит, улюбленець», мй
лостйвець (заст.) <<благодійнию), .мИло
стина (заст.), [милостИнник] <<той, хто 
роздає МИЛОСТИНЮ», мИлостиня, мИлощі 
«милування», [мйльнощі] <<ТG.» /К, 
[милун] <<коханець», милішати, .мИлува
ти, милувати, милуватися, [знемйлйти] 
«стати неприємним» Г, Ж, !знемйлитися, 
знемИліти] <<TG.», [немил] <<нелюб» Ж, не
мйлість, [незмИлитися] <<стати неприєм
ним», [помйла] <<Помилування» Кур, пре
мйлuй, [премиленний] <<дуже миюІй», 
[ростолtилений] <<найласкавіший, ми
лий», [умилйти] <<зворушити» Нед, умй
лостйвйти УРС, Нед;- р. мйльtй, бр. 
мільt, др. мильtu, п. вл. нл. mily, 
ч. слц. mily, болг. м. мил, схв. міlлен, 
слн. mil, стсл. Ми/\1.;- ПСЛ. mі}'Ь <<МИ
ЛИЙ»; - споріднене з лит. mielas, шylas, 
ЛТС. miJ 's «ТС.», дінд. mayas- <<радіСТЬ, 
насолода», лат. mitis <<м'який, ніжний, 
спокійний»; іє. *mei-1- «лагідний, м'я
кий», пов'язане з *mei-r- «м'який, мир
ний».- Фасм~р ІІ 622; Brйckner 337; 
Machek ESJC 363; Holub~Kop. 223; 
Holub-Lyer 314; Schuster-Sewc 909; 
БЕР ІІІ 787-789; Skok ІІ 726-728; 
Bezlaj ESSJ ІІ 184; Булаховський На
риси 174; Bern. ІІ 58; Trautmann 174; 
Walde-Hofm. ІІ 96-97; Pokorny 711-
712.- Пор. мир1. 

[милИти 1 <<вводити в .оману; турбувати 
Ж; втікати 0», (милИтися] <<Помилятися» 
Ж, [.милати] <<мотати, крутити» Ж, 
[мИлка] <<nомилка» Ж, [мйлок] «тс.» О, 
[мИльнИй] <<ПОМИЛКОВИЙ» Г, Ж, змилИ
ти <<nомилитися; обманутю>, [змИлка] 
«помилка», [змИльний] <<хибний, невір
ний» Ж. [неомИльний] <<безпомилковий», 
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милійор 

[необмИльний, непомИлешний], непомйль
ний <<тс.», [омилИти] <<Ввести в оману», 
[омИлка] <<nомилка», [ омйльний] <<Помил
ковий», обмилйтися <<Помилитися», [об
мил] «помилка; огріх у сівбі» Ж, [об
лtилка, обмилок] <<ТС.» Ж, [обмИла] <<по
милка», !об.мйлний] <<Облудний, помиk 
ковий» Ж, помилйтuся, помйлка, lno
мИлeuu-t.o] <<nомилково»;- р. (мьlлuть] 
<<бентежити», бр. мьtл.ііць <<ворушиТИ>\ 
(МЬtлtLЦЬЦа] <<ПОМИЛЯТИСЯ», П. ВЛ. mylic 
<<Обманювати», ч. mylit, слц. mylit', 
нл. шolis <<те.»;- псл. [my1iti] етимо
логічно неясне; -здебільшого зістав
ляється з лтс. muldet «говорити нісе
нітнипю», ЛИТ. muJdyti <<ПОМИЛЯТИСЯ», 
melas «брехня»; думка про запозичення 
н українську мову з польської (Briickner 
.350) викликає сумнів.- Фасмер ІІІ 23; 
Macl1ek ~SJC. 385; Holub-Kop. 236; 
Schuster-Sewc 974-975; Безлай ВЯ 1967/ 
4, 47-48; Mikl. EW 207. 

мИлиця «костур, дерев'яна нога; [че
піга в плузі Л])), (мілиця] <<чепіга в плу
зі» Л, [милін] <<ручка в жорнах», [ми
льон] «ТС.», [МИЛНUЦЯ] <<ручка на кінці 
весла» Дз, Мо, (мелничка, мунйчка] 
<<тс.» Дз; - р. [мьlлица] <<ручка весла» 
(Даль), бр. мьtліца <<милиця», п. [muli
ca] «ручка рала»; - неясне; для р. мьt
лица припускається запозичення з фін
но-угорських мов (ест. mola <<кормове 
весло», карел. mela, фін. mela «те.»); 
зіставляється також з [мульга] <<ру
коятка весла», [мулявка] <<ТС.», що 
зближується з муляти.- Фасмер ІІІ 
23-24. 

МилИця (жіноче ім'я), МІла, Мі
ля; - р. Мйлйца, бр. Міліца; -за
позичення з болгарської мови; болг. 
Милйца, як і схв. Міlлица, утворене від 
ПрИКМеТНИКа мил (СХВ. MUO) <<МИЛИЙ», 
можливо, як калька гр. Xliptr;, Xa
!Ji 1:11 (жіночі імена, букв. <<краса, при
вабливість, ласка».- Вл. імена 143; Пет
ровский 157; Илчев 334; Младенов 297; 
Успенский 620.- Див. ще мИлий. 

[милійор] <<купа поставлених сторчма 
жердин, обкладених дерном і підпале
них у середині для добування деревного 
вугілля» Л, [майор,, мельор, мильор, ,иі
льор, мульор] <<ТС.» Л;- п. mielerz 
«вогнище для напалювання вугілля», 



мИло 

ч. milif <<те.», слц. milier «вугільна яма», 
вл. milar «вогнище для випалювання ву
гілля», нл. ті!аt <<Те.»; -запозичення з 
німецької мови; н. Meiler «вогнище для 
випалювання вугіллю> (двн. mїler <<тс.») 
походить від лат. mї!iariuт <<межовий 
стовп; тисяча штук (полін для вугле
випалювання)», пов'язаного з mille <<ТИ
сяча>>.- Brlickпer 680; Machek ESJC 963; 
HoJub-I,;yer 314; Holub-Kop. 222; 
Schuster-Sewc 909-910; Кluge-Mitzka 
471.- Див. ще мИля. 

мИло, [лщдuнє] <<мильна вода» Ж, 
[мИлИни, лшління, миловИння] <<те.», (мИ
ля] «обрядове умивання молодих з річки 
або криниці», [милЯр] «виробниІ< або 
продавець мила>>, (милЯрня] <<миловар
ня» Ж. мИльник, милкИй, [миловатай] 
«милоподібний» Ж. [мИляний], мИльний, 
мИлИти, [змИлини] <<змилки», змИлки 
«мильна вода після прання», змИлок 
«невеликий залишок мила>>; - р. мьіло, 
бр. ЛtЬtЛа, др. МЬtЛО, П. БЛ. mydlo, 
ч. туdІо, слц. mydlo, схв. [мй.ло], слн. 
milo, стсл. МІ..rло; - псл. тydlo, похід
не від щуtі «МИТИ>>.- Фасмер ІІІ 24; 
Schuster-Sewc 973; Трубачев 3тимоло
rия 1963, 40-42.- Див. ще мИти. 

милодан (заст.) <<коханий», милоданка 
(заст.);- СХВ. МUЛОдіі.р <<МИЛОСТИНЯ»;
складне слово, утворене з основ мИлий 
і даний; конкретна семантична мотива
ція утворення неясна.- Див. ще дати, 
мИлий.- Пор. Богдан. 

милосердий, милосердний, [милосер
дець Ж, лщлосердник], милосердя, ми
лосертитися, милосердствувати, мило
сердувати Ж, умилосердити;- р. Мtl
лосердньtй, бр о міласардньt, др. ми
лосьрд'О, п. milosierny, ч. слц. тilosrdпy, 
болг. милос"ьрдие, м. милосрдие, схв. 
міlлосрдан, слн. тi!ostcnost; - через по
середництво давньоруської мови запо
зичено з старослов'янської; -стсл ми
"осрь.д-". утворене з осІ-ІОв прикметника 

ми""" <<милий» і ср-".д Ь.Цf <<серце» як каль
ка лат. misericordia.- Фасмер ІІ 621; 
Briickner 337, 485; Holub-Lyer 314; 
Holub-Kop. 223; Stender-Petersen 441; 
Walde-Hofm. І 276.- Див. ще мИлий, 
серце. 

мИля (міра довжини), заст. помuль
не <<плата посланому від милі»; - р. 

мИмо 

болг. мuля, бр. міля, n. вл. нл. тіІа, 
ч. mlle, слц. тіІ'а, м. милjа, схв. мй.JЬа, 
слн. milja; -через посередництво се
редньоверхньонімецької мови (свн. тІ
Іе) запозичено з латинської; лат. тїІlіа 
є формою множини від mi!le «тисяча», 
що виводиться від іє. *sтi-§(zhli «Одна 
тисяча», перший компонент якого збе
рігається в гр. t-tta <<адна», а другий
у гр. xiЛLOL «Тисяча».- СІС2 539; Вин
ник 48-49; Шелудько 39; Фасмер ІІ 
622; Романова 33; Briickner 337; Machek 
~SJC 363; Holub-Lyer 314; Schuster
Sewc 909; Bern. ІІ 57; Wa!de-Hofт. 
ІІ 88-89.- Пор. мілі-. 

[миль-миль] (вигук, що відображає 
мелькання); - виник, оч~видно, на ос
нові дієслова мелькати (див.). 

мильнЯнка (бот.) <6aponaria L.», 
(мИльник] «мильнянка лікарська, Sa
ponaria officinalis L.» Ж, міtльн.Иця 
<<тс.», [мило (собаче)] <<астудник голий, 
грижниця гола, Herniaria glabra L.)); -
р. мьtльн Ян.ка «Saponaria», [мьtльник], 
бр. жьtльнік, п. mydlnica, mydelпica, 
mydlik «та.», ст. kacze тydlo <<астуднию>, 
ч. mydlice <<мильнянка», [husi mydlo] 
«остуднию>, слц. вл. тydlica <<мильнян
ка», нл. mydlowina «те.»; - похідні ут
ворення від міtло; назви зумовлені тим, 
що в коренях обох рослин є саnонін 
і вони вживаються для прання.- Ma
cl1ek J m. rostl. 76, 80.- Див. ще мИло. 

[мИмдитись] <<псуватися» Мо; - не
ясне. 

[мИмка] «корова, що дає молоко не 
на всі дійки або зовсім не дає; (також 
про жінку); боягуз; нероба, ледар Ж», 
(мИн.ка] <<вівця, яка не доїться зовсім 
або доїться на одну дійку» МСБГ; -
n. mymka «те.» (з укр.);- неясне; при
пускається походження від рум. заст. 
manca «брак, відсутність», [тІnса] <<яка 
не має, якій бракує» (Дзендзелівський 
St. sl. 22/3-4, 289-,--290). 

мИмо «повз»; - р. болг. мймо, бр. 
міма, др. мимо, п. ч. слц. нл. тіто, 
вл. піто, схв. мй.мо, слн. тіто, стсл. 
мимо;- псл. тіто, пов'язане з осно
вою дієслова тijati <<минати», тіпQtі 
<<минути».- Фасмер ІІ 622; Преgбр., І 
536; Briickner 337; Machek ESJC 363; 
Holub-Kop. 223; Holub-Lyer 314; 
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мимохід 

Schuster-Sewc 1003; БЕР ІІІ 798; Bez
laj ESSJ ІІ 184; ESSJ Sl. gr. І 112-114; 
Bern. ІІ 59; Zubaty St. а cl. І 2,412.
Див. ще минати. 

[мимохід] «конвульсії у дітей»; -
схв. мимохоци (мн. від мимr;ходац) «ко
роткий приступ епілепсії, paroxismus 
epilepticus praeteriens»; - калька скла
дової частини латинської медичної назви 
приступу praeteriens, букв. «минущий, 
такий, що цроходить мимо».- Див. ще 
мИмо, ходИти. 

[мИмрати] «поволі щось робити; по
волі їсти О; слабо ссати О; роздумувати; 
копатися, рити Ж», [мймгати О, мй
рати Ж] «те.», [мИмра] «нюня, нікчема 
Ж; повільний, забарний Бі», ІмИрявий] 
«лінивий, повільний», [мИряво] «мляво, 
неохоче» МСБГ, ІмирЯво] «напружено» 
Терит. діал.;- р. Імьімрить] «nоволі 
жувати», ч. mimrati «поволі працювати», 
mimra «той, що nоволі робить»; - оче
видно, результат контамінації слів мИм
рити «невиразно говорити» і ІrмИрати] 
«роздумувати; копатися».- Див. ще rме
рати, мИмрити. 

мИмрити «бурмотіти; поволі, неясно 
говорити», [мИмра] «Той, що поволі і 
неясно говорить» Бі, Імимрій] «бурко
тун», [.мtімря] «та.», Імемравий] «який 
невиразно говорить» МСБГ; - р. [мьlм
реть] «невиразно говорити», п. [mum
rac] «бурмотіти, бурчати», [ memrac] 
«те.»; -звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до [мамрати, м6мратu] 
«те.», а також до мурмотіти, ч. mrmlati, 
СХВ. мрлt!Ьати, СЛН. ШГШГаtі «ТG.».
Фасмер ІІІ 9; Bruckner 348; Bern. ІІ 
75.- Пор. мамрати, момрати, мурмо
тати. 

МИна (чоловіче і жіноче ім'я), ст. 
Мина «поминател аб(о) мtсячен» 
(1627);- р. МИна, бр. Міна, др. Мина, 
болг. Мина, стсл. Мин~; -через цер
ковнослов'янське посередництво запо

зичено в давньоруську мову з грецької; 
гр. M'Y}vii, M'Y}vii<.; пов'язане з іменником 
~t-ijv (дор. 11-iJ~) «місяць», спорідненим з 
лат. mensis «місяць (календарний)», лит. 
menesis «ТС.», ПСЛ. mes~CЬ «МіСЯЦЬ».
Вл. імена 69; Беринда 223; Петровский 
158; Илчев 335; Frisk ІІ 227-228.
Див. ще місяць. 
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Минодора 

МИНаТИ, МИНатисЯ, (минатиси) (<МИ
натися; помирати, гинути» МСБГ, [ми
нувати] «обносити (чаркою), уникнути 
Ж», мию)ти, мищjвшина, минуле, [мі
нуха] «пропуск нитки в основі» Ник, 
[минушка] «скороминуча» (про грушу), 
минулий, мищ}щий, Івиминати] «пере
ганяти, обганяти», [неминайло] <<Той, 
що не поступається дорогою; той, що не 
проходить» Ж, неминучий, [нейминуй] 
«неодмінно», оминати, обминати, [6б
мин] «пропуск» Пі, Ж, [обмина] «тс.» 
Пі, [обмин6вище] «той, кого всі уника
ють» Ж, перед.митjлий, r пр6.мінка] «Про
пуск нитки в основі» Ник; - р. мино
вать, бр. мінаць, др. минути, миновати, 
п. minqc «минути», mijac «минати», ч. 
miпouti «минути», mijeti <<минатю>, cлrr. 
minйt' «минути», вл. minyc so «минути
ся», нл. minus' se «те.>>, mijas se «мина
тися», болг. мйна «мину», м. мине «ми
нає», схв. мИнути «минути», слн. miniti, 
СТСЛ. МИНЖТІt, МИН\)GdТИ «TG.»; - ПСЛ. 

*minQti «минути», mijati «минати»;
сnоріднене з лат. meare «ходити, про
ходити, рухатися», скімр. mynet «іти»; 
іє. *mei- «іти».- Фасмер ІІ 624; Пре: 
обр. І 537; Bruckner 337; Machek ESJC 
~64; Holub-Kop. 223-224; Schuster
Sewa 91 1; БЕР ІІІ 800; Младенов 297; 
Skok ІІ 426; Bezlaj ESSJ ІІ 184-18:1; 
Bern. ІІ 59; Pokorny 710.- Пор. мИмо. 

[миндза] «дернина» О, [миндзок'я] 
«те.» О; - неясне. 

[мИндра] «чепуруха» МСБГ, [мuнд
рий] «чепурний» МСБГ, Імйндритисяl 
«чепуритися, пишатися, приймати ма
нірну позу» Ме, МСБГ, Ізамuндритися] 
Ме; - запозичення з молдавської мо
ви; молд. мьlндру «гордовитий, пиш
ний, красивий» (рум. шindru «Т<!.») nо
ходить від стсл. мждрь «мудрий».
Мельничук Молд. зл. 169; СДЕЛМ 
270.- Див. ще мудрий. 

[мИндравий] «нікчемний, дрантивий, 
поганий» О, Ізмендріти) «змиршавіти» 
Ж; - очевидно, афективне утворення. 

миндул(ь) - див. мендул. 
мИнзер -ДИВ. мензеря. 
миніsі -див. маніsі 1 • 
мИно-див. ім'~. 
Минодора (жіноче ім'я), Нимид6ра, 

Дора, Нора, GT. Минодоора (мtсячнь1(й) 



мнитиліти 

дар'Ь>> (1627); - р. Минодора, np. Мі
надора; - запозичення з грецької мо
ви; гр. M'Y}voбwpcx утворене з основ імен
ників ft'l]v «місяць» і 6wpov «дарунок».
Вл. імена 147; Беринда 2?3; Петровский 
159.- Див. ще МИна, Іліодор. 

[минтиліти] «прошмигати, мигтіти, 
швидко рухатися» Ме; - афективне ут
ворення, паралельне до (мантилЯти] 
«махати, вимахувати» (пор.). 

[минтИти] «божеволіти» МСБГ, [мін
тИти] «втрачати розум» МСБГ;- не
ясне; можливо, пов'язане з (мінти] 
«розум, клепка». 

мИнтус - див. мантнти. 
мИня1 (дит.) «корова, віл, теля», 

(міня] «корова, теля» МСБГ, (мИню
мИню] (вигук, яким кличуть корів), 
(минь-минь] (вигук, яким кличуть ко
тів) Ж; -слова дитячої мови звукона
слідувального походження (пор. му
кати, р. мьtчdть).- Пор. бИня. 

[миня2 ] «Примара» Ж;- неясне; 
можливо, пов'язане з (манЯк] «те.» 
(пор.). 

мйня3- див. мИца. 
минь (іхт.) «Lota Oken», миньок 

«минь звичайний, Lota Jota L.», [мень, 
меньок, ментуз, ментус Ж, Л, ментЮк 
Ж, ментюх Ж, менькус ВеБ, мИнтус 
Л-Г, минькус ВеБ, мінЮха МСБГ, 
мніус Тат, мнух Кол, мнюх] «те.», 
(м'юх] «вугор» МСБГ;- р. (минь, мень, 
менюх, ментус], бр. (мень], мянтуз, 
п. mi~tus, [mien], ч. mnik, ст. men, 
слц. mien~ вл. нл. mjenk, схв. І me
njak, manj, манun], СЛН. menek «МИНЬ»;
очеВИДНО, праслов'янське запозичення 
з фінно-угорських мов; пор. мар. men 
«минь», ерз. mentuk, мокш. mantuk «те.»; 
менш обгрунтоване виведення (Holub
Kop. 227) з псл. *mьn-, menьs- «менший» 
або зіставленняJФасмер Il 599; Преобр. 
І 523; Schuster-Sewc 922) з лит. menke 
<<Тріска», лтс. menca «те.», гр. ftCXtVYJ 
«маленька морська риба; окунь».- Ко
ломиец П_роисх. назв. рЬІб 82-87; Ма· 
chek ESJC 370; Holub-Lyer 318; Bezlaj 
ESSJ ІІ 177; Leder 131-132. 

минь-минь- див. манька2 • 
мир1 «згода, спокій», (мирна] «ми

рова, полюбовне вир ішення суперечки», 
(мирн6та] «злагода, спокій», мирова, 

мир 

мt'tрний, мировt'tй, мирt'tти, [мирству
вати] «благословляти словами «мир 
всім» Ж, замирИти «примирити», (змt'tр
ний] «смирний» Ж, lнезмир] «сварка, 
ворожнеча», перемир'я, [помt'tрна] «ми
рова», [прймир] «перемир'я», (примИрок, 
примt'tр'я] «те.», примиренець, примирен
ство, примирИтель, примИрник, при
мир енний «умиротворений, лагідний», 
примиренський, примИрливий, примИр
ний, розмир «розрив мирних відносин; 
замирення, мир», [сумИр] «мир, згода, 
спокій» Г, Ж, сумИр' я <<nо кора», сумИр
ний «смирний, лагідний», Ісумирйти І 
«упокорити, угамувати»;- р. болг. ~1. 

мир, бр. мір, др. миро, п. mir, ч. слн. 
mir, СЛЦ. Шіеr, БЛ. НЛ. mer, СХВ. мар, 
стсл. мир-ь;- псл. шіr'Ь «мир, зго
да»; -споріднене з лит. ст. mieras «мир, 
спокій», лтс. miers «тс.», дінд. mitr{ф 
«друr»; іє. *шёі- (шї-) «ласкавий, ми
лий»; пов'язується також з *merti 
«мерти (заспокоюватись)» (Мартьrнов 
Рус. и сл. язьrкозн. 188-190); виво
диться від скіф. * mir-, а в. mi\tra- «друж
ба, угода» (Абаев Пробл. ист. и диал. 
11).- Фасмер ІІ 626; Преобр. ІІ 53~-
539; Bri.i~kner 338; Holub-Kop. 224; 
Schuster-Sewc 898-899; Младенов 298; 
Skok ІІ 427-428; Bezlaj ESSJ ІІ 185; 
Bern. ІІ 60-61.-Пор. мИлий, смИрний. 

мир2 «світ; громада, народ», мирЯнИн 
(заст.) «людина, що живе у миру, не 
має духовного звання; член сільської 
громади» Ж, СУМ, (мt'tрний] «народний, 
багатолюдний» Ж, мИрськИй (заст.) 
«світський; громадський» СУМ, Ж, \ми
рецкий] «те.» Ж, fмирЯнський] «гро
мадський», [помирок] «праця в порядку 
взаємодопомоги» Мо; - р. мир «світ; 
сільська громада», бр. заст. мір «Сіль
ська громада», болг. мир «світ», схв. 
заст. мар, стсл. мир-ь «Те.»; -псл. шіr'Ь 
«світ, народ, мирний народ», результат 
семантичного розвитку слова mігь «мир, 
згода».- Фасмер ІІ . 626; Преобр. ІІ 
539; Bri.ickner 338; Младенов 298; Bern. 
ІІ 61; Meillet Etudes 404.- Див. ще 
мир1 • 

[мир3 ] (бот.) «лdбода запашна; Che
nopodium botrys L.», (мир-зілля] «та. 
Mak; герань криваво-червона, Geranium 
sanguineum L.; змієголовник Рюйша, 
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Dracocephalum ruyscl1iana L.»- п. [mir
zil] «лобода» (з укр.); -очевидно, ре
зультат видазміни деетимологізованої 
форми [марь] «лобода запашна» (див.). 

мИрати, мИрявий- див. мИмрати. 
мИрrати «виляти (хвостом)» Ж, [мИр

кати] «те.» ВеНЗн; - р. (миргать] «ми
гати», бр. міргаць «мигати; рухати ву
сами, очима; моргати», п. [myrgac] «во
рушити, рухати»; -не зовсім ясне; 
можливо; запозичене з польської мови, 
в якій пов'язується з І mrygac] «морга
ти, мигати» і зіставляється з укр. мор
гати, лит. mirgёti «мигати, блимати».
Пор. моргати, мриrати. 

[мИрдати] «виляти (хвостом)»; - п. 
[myrdac, merdac, mardac], ч. [mrdati] 
«ТС.», слц. mrdat' «смикати, поемикува
ти чим-небудь», схв. мрдати «рухати, 
ворушитю>;- пм. *mьrdati, очевидно, 
інфіксальний варіант (з інфіксом -r-) 
основи * med-/mod-, спорідненої з me
tati/motati «метати/мотати». - Пор. ме
тати, мотати. 

мйркати1 «неясно говорити, бурмо
тіти», [миркотати, мирчати] «те.», [мИр
кач] «буркотун» Ж;- р. [мь'tркатьJ 
«верзти нісенітницю», бр. мь'tркаць «Gпі
вати про себе, бурмотіти», n. [myrkn<1c] 
«пробурмотіти», ч. mruceti «бурчати; 
буркотіти», слц. mrucat' «муркотіти; 
бурмотати», вл. mбrkotac «бурчати», 
болF. мрікам «неясно говорити, мимри
ти; муркотіти (про кішку)», схв. мр'Н:>ка
ти «бурмотіти, бурчати»; - звуконаслі
дувальне утворення, паралельне до мур
кати.- Фасмер ІІІ 24.- Пор. мур-мур. 

мИркати2 «жебрачити»; -очевидно, 
похідне від мир «світ, народ» (пор. хо
дити по миру «жебрачити».) - Див. ще 
мир2 • 

мирковати- див. меркувати. 
миркот, миркоти- див. меркач. 
[мирлуга] «барліг»; - р. [мерл6г] 

«лігво, барліг», [мерлога, мерлt)га], бр. 
(мерлога] <<тс.»;- пов'язане з барліг 
(див.). 

мИро «запашна олія, що вживаєть
ся при християнських церковних обря
дах», (мйрниця] «чаша для мира» Ж, 
(мирувати] «мазати миром»; - р. болF. 
м. схв. мйро, бр. міра, др. миро, мv ро, 
стсл. мир~, мvр~- запозичення з грець-
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кої мови; :Р· ~tupov «миро, маGтило, за
пашна ошя» пов' язується з a116pt<; 
«наждак», яке зіставляється з двн. sme
ro «свиняче сало», гот. smairpr «жир, 
мастило», дангл. smeoru «TG.», дірл. 
smi(u)r «кістковий мозок».- Фасмер Il 
626; Преобр. І 538; Bern. ІІ 60; Frisk 
ІІ 273.- Див. ще шмарувати. 

Мирон (чоловіче ім'я), [Мйрін] 
УРС, Г, МИрко, Мироньо, Мир6сь, 
ст. Мvрожь (1627);- р. болг. Мирон, 
др. Мирон'Ь, п. Miron, слц. Mirбn, стсл. 
АІир\>н-ь; -через церковнослов'янське 
посередництво запозичено в давньору

ську мову з грецької; гр. Mupwv пов'я
зується з дієсловом 11upw «ллю сльози, 
плачу» або з іменником 11upov «миро».
Вл. імена 69; Ткаченко УМШ 1958/4, 
73; Фасмер ІІ 626; Петровский 159; 
Илчев 337. 

[мирон6ся] «вівця чорна, на носі 
біла» ВеНЗн; -результат видазміни за
позиченої назви породи овець меринос, 
за звучанням зближеної з мироносиця, 
(церк.) і, можливо, з ніс (носа) з огляду 
на особливий характер позначуваної 
масті (всі мериноси тільки світлого ко
льору).- Див. ще меринос. 

Мирослав (чоловіче ім'я), МИрко, 
М ир6сько, Слdва, Славко, М ирослdва 
(жіноче ім'я), МИра, МИрка, Мир6ся, 
Мйрця, Слава, Славка, ст. Мирослав 
(1413);- р. болг. Мирослав, 11. Miro
slaw, ч. Gлц. Miroslav, вл. Meroslaw, 
нл. Miroslawa, схв. Міlрослав, Мuро
сав,· - пм. Miroslavь, утворене з основ 
іменників mirь «мир; світ» і s1ava «сла
ва».- Вл. імена 69; Петровский 159; 
Илчев 337.- Див. ще мир1 • 2 , слава. 

мИрра «ароматична смола; тропічне 
дерево, з якого її добувають»; - п. myr
ra, mirra, ч. слц. myrha, вл. myra, болг. 
мИра, схв. мИра, слн. mira, стсл. мvpd, 
мир<.1; -запозичення з гренької мови; 
гр. 11uppa «мирра, бальзамове дерево» є 
словом семітеького походження (пор. 
арам. mura, гебр. шоr, ар. murr «тс.»).
ТСБМ ІІІ 162; Kopalinski 632; Holub
Kop. 236; Holub-Lyer 326; Frisk li 274; 
Boisacq 652.- Прр. смИрна. 

[мнрса] «золота нитка» Ж; - неясне. 
мирт (бот.) «південна вічнозелена 

рослина, Myrtus L.», мйрта «те.», (мір-



мйрха 

товuна] «миртове дерево» Ж, мИртові, 
миртовий Ж;- р. болг. мирт, мИрта, 
бр. мірт, n. mirt, [mirta, myrta], ч. 
елц. вл. нл. myrta, м. мИрта, схв. 
марта, слн. mirta; - через посеред
ництво латинської мови (лат. myrtus, 
murtus) запозичено з грецької; гр. f.t6p
тo<,; «миртове дерево» вважається словом 

семітеького походження.- СІС2 5.39; 
ССРЛЯ б, 1051; ТСБМ ІІІ 162; Sl.wyr. 
obcych 482; Holub-Lyer 327; Machek 
ESJC: 385; Walde-Hofm. li 13\; Frisk 
li 274-275; Boisacq 652. 

мйрха, мИрхавка- див. мерха. 
[мИрхати] «мервити, бгати, м'яти, 

сплутувати, змішувати» Ж; - очевид
но, запозичення з польської мови; п. 
[myrchac] «копатися, розгрібати, рити
ся», [merchac] «те.», можливо, спорідне
не з укр. [мерва, мервити].- Bruckner 
328.- Пор. мерва. 

мИршавий «непривабливий, жалюгід
ний, слабосилий», мИршавенький, мИр
шавець, мИршавка, JІtИршавіти;- болr. 
МЬІJUШв «худий; пісний; неродючий, ма
лоцінний», м. мршав «худий, виснаже
ний», схв. мршав «худий; поганий, сла
бий, жалюгідний», слн. mfsav «ху
дий, худощавий»;- псл. *mь.rsav'Ь «ху
дий, виснажений», очевидно, того ж 
походження, що й * m ьrtv'Ь ((мертвий», 
*merti «мерти».- Bruckner 328; Младе
нов 311; Bezlaj ESSJ ІІ 203.- Див. ще 
мерти.- Пор. мерва. 

мирщак- див. мерча2 • 
мйрявий, мuряво- див. мймрати. 
мис «частина суходолу, що вдається 

в річку, море»; - р. бр. мьtс, ч. слц. 
mys (з р.); -неясне; пов'язується з 
дінд. mukham «МОрда», гр. f!U'X,O(,; «ВНут
рішність; глибина, бухта» (Uhlenbeck 
Аіпd. Wb. 226; Bugge KZ 32, 20); при
пускається зв~язок із змикатися (Пре
обр. І 574).- Фасмер ІІІ 24. 

мИса «велика миска», мИска, [мис
кар] «виготовлювач мисок; гончар» 
МСБГ, мИсник «полиця або буфет для 
посуду», (мuсошник] «той, що виробляе 
миски», (мисча] «маленька мисочка», 
мисчИна «маленька або погана миска», 
[мисчівка] «сИня глина, з якої виробля
ють миски», [мИсЯ] (дит.) «миска», [за
мИсник] «полиця для посуду», (намИс-

зо 7·200 
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ник] «те. (у гуцулів)»; - р. мИса, 
мИска, бр. міса, міска, др. миса «блюдо», 
п. слц. misa, ч. misa, вл. нл. miska, 
бОЛГ. мИса, СТСЛ. МИСd «блюдо»; - ПСЛ. 
misa; - через посередництво давньо
верхньонімецьких діалектів (двн. mias 
«стіл») запозичено з народної латині; 
нар.-лат. mesa (лат. mёnsa) «стіл» пов'я
зується 3 metior «міряю, вимірюю», 
спорідненим з псл. metQ «кидаю; від
міряю», укр. метати «Кидати».- Фас
мер ІІ 627; Прео~р. І 539; Bruckner 
338; Machek ESJC 364; Ho\ub-Kop. 
224; Holub-Lyer 316; Трубачев Рем. 
терминол. 279-280, 282-283; Bern. 11 
61; Walde-Hofm. ІІ 70; Мельничук 
9тимология 1984, 140. 

мИси - див. мИдза. 
[мисИна] «спеціальна нитка для вуд

ки» Дз; - неясне. 

[мИска] «торба» Л; - неясне. 
[мискозуб] (іхт.) «невеличка їстівна 

риба, яка використовується для нажив
ки» Л, !маскоз6б] «мінога струмкова, 
Petromizon (Lampetra) planeri ВІ.» 
ВеНЗн, [мусІшз6б] «ТС.І> тж; - р. імес
коз66] «пічкур, Gobio Cuv.; гольян, 
Phoxinus phoxinus L.; щинівка звичай
на, Cobitis taenia L.», [мескос6пІ «піч
кур», (мискоз66] «голець, Nemachilus 
Hass.»; -очевидно, результат видазмі
ни назви (піскоз66] «пічкур», (піскозуб] 
«те.», (піскоз6ба] «щиnівка» (пор. р. 
(пескоз6б, пескозуб] «піч.кур»).- Див. ще 
піскоз6б. 

мислИвець «людина, що займається 
полюванням», мислИвий, [мисл6вий] Ж 
«те.», мислИвство «полюваннЯ», мислИв
ський; -бр. [мьtслівца];- запозичен
ня з польської мови; п. mys1iwiec (заст.) 
«мисливець», як і ч. слц. myslivec 
«те.», пов' язане з myst «думка», оскіль
ки мисливство на пізнішому етапі ви
магало багато вигадки; пор. р. nромьtш
лЯть «займатися чимсь; добувати; добу
вати ловлею».- Brikkner 350-351; Ma
chek ESJC 385; Zubaty St. а сІ. І 1, 155.
Див. ще мисль, промисел. 

[мйслик] «різець, зубило» Ж; -бр. 
мьtслік «пробійник»; - запозичення з 
польської мови; п. [ mys tik] «вид долота» 
походить від нім. МеіВеІ «різець; доло
то; зубило», свн. mei3el «Тс.», спорід-
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неного з гот. maitan «рубати, сікти; 
тесати», дісл. meitill «різець, зубило».
SW ІІ 1088; Юuge-Mitzka 472. 

мисліте «назва літери М у слов'ян· 
ській азбуці»; - р. мьtслете, др. мьtсли
те, мьtсл15те, слц. (заст.) myslete, схв. 
міlСJьете; - запозичено в давньору· 
ську мову з старослов'янської; стсл. 
Мh.ІСЛИТЕ (2 ОС. МН. Від ДіЄСЛОВа Nh.ІСЛИТИ 
«мислити») є умовною назвою букви 
М .- Див. ще мисль. 

мисль «думка», мйслення, мислйвець 
«розумнию, мислйтель, мйслений «який 
постає в думках, уявний», мислйвий 
(заст.) «розумний; умілий», мИслИмий, 
[мисловатий] «дотеnний, розумний» Ж, 
мИслити, [безмИсля Я, безмйсльний Ж], 
вймисел, вимислйвий «примхливий, ве· 
редливий», домисел, fзмИсел] «почуття» 
(з п.), [змисл] «Те.; намір» Ж, [змислен
ник] «мислитель» Ж, [змИсльний] «ро
зумний, тямущий, винахідливий» Ж. 
[змИсний] «КМІТЛИВИЙ», замисел, [за· 
мислІ, Ізамислівка] «витівниця», [замиш· 
лівкаІ «примхлива жінка», [за.мишлянИ
ця, замишлЯнка] «те.», [замИсливий] «За· 
думливий» Я, [замишливий] «розумний, 
дотепний» Ж, [намисел] «роздум», [на
мисл Ж, над6мисл Ж] «те.», нед6мИсел 
СУМ, Ж, нед6мИсл СУМ. Ж, [недомислИ· 
мий] «незбагненний» Ж, [незмислень] 
«нетяма, нетямуща людина» Ж, [не
змисль] «те.» Ж, [незмисленний] «безтям· 
ний>>, [обмИслити] «постачити, спорядп· 
тю>, ІомИсьне] умисне» Ж, [перемИсль· 
ний] «дотепний» Нед, п6мисел, помИсли
вий «неДовірливий, підозрілий», р6зми· 
сел, умисел, [умисл] Нед, умИсний; -
р. бр. др. мьtсль, п. mysl «думка», zmysl 
«Почуття; СМИСЛ», Ч. БЛ. НЛ. mysl, СЛЦ. 
mysel, болг. мИсал, м. мисла, схв. мй
сао, слн. mfsel, стсл. Мh.Ісль.;- псл. 
myslь здебільшого зводиться до давні· 
шого *miJd-slь або *mud-t1ь, яке вва· 
жається спорідненим з гр. [!ІHtoG «мов
лення, слово; замисел», гот. gamaudjan 
«нагадувати», лит. maйsti, maudziu «ТУ· 
жити; пристрасно бажати; досадувати», 
сірл. smuainim «думаю»; реконструюєть
ся також (Топоров 3тимология 1963, 
5-13) *mons-, як пов'язане з іє. *mеn
«думати».- Фасмер ІІІ 25; Преобр. І 
574; Bri.ickner 350; Machek 385; Holub-

466 

мИти 

Кор. 236; Schuster-Sewc 975; Младенов 
299; Стоянов 63-64; Skok ІІ 431-432; 
Bezlaj ESSJ ІІ 185.- Пор. мислИвець, 
навмИсний, прОмисел, смисл. 

[мистерний] «майстерний» Ж; -за
позичення з nольської мови; п. misterny 
«майстерний; тонкий, вишуканий, ху
дожній, красивий», як і ч. mistrny 
«те.», пов' язане з mistrz «майстер» (ч. 
mistr «те.»), що походить від еви. 
meister, ДО ЯКОГО ЗВОДИТЬСЯ Й укр. май
стер.- Bri.ickner 318.- Див. ще м<ій
стер. 

мистець <<митець», [містець, мистЮк, 
містЮк] «те.», мистецтво; - бр. [міс· 
цЮк] «хват, майстер», п. misterstwo, 
ч. mistrovstvf, вл. misterstwo «майстер
ність, уміння»; -мабуть, пов'язане з 
[мистерний] «майстерний» (див.). 

мисЮрка - див. місЮрка. 
[мись] «ведмідь» Ж. [мишук] «те.» 

Ж; - р. мИша, мИшка, мишук «те.», 
п. mis «Ведмедию>; - виводиться як пе
стлива форма Від ПСЛ. mesь.ka «Ведмідь», 
яке вважається утвореним від medюvedь 
«те.»; зазнало вторинного зближення з 

особовою назвою Михайло.- Bruckner 
335, 360.- Див. ще ведмідь. 

мит «інфекційна хвороба підщелеп
них залоз у молодих коней», [заметИти
ся] «заразитися» СУМ, Г, [замечува
тися] Я, [замитИтися] «захворіти запа
ленням підщелепних залоз» (про коней) 
Я, ст. замититись «захворіти» (про 
людей) (1720);- р. бр. мьап «інфекцій
на хвороба коней»; - неясне; можливо, 
пов'язане з р. [мьап] «линяння», др. 
мьапь «ТС.».- Пор. заметИти, мить 2 • 

митарити, митарство, митарствува
ти - див. мИто. 

мИтець «художн:ик; майстер; зна
вець», [метець] «меткий; мастак; май
стер», [мітецьІ «спеціаліст» Пі, [мі
тецьство] «спеціальність» Пі; -резуль
тат видазміни слова [мистець], зумов
леної, можливо, впливом дієслова ме
тикувати «роздумувати, тямити», [ми
тикувати] «те.».- Див. ще мистець. 

мИти, мИйка «ганчірка для миття 
посуду», мИйник «робітник, що займаєть
ся миттям», мИйниця «велика миска; 
[умивальник]», [мИтель] «луг; тепла 
лужна вода для миття голови», [мИтіль] 



митник 

«ТС.», [.мИтка] «мийка» Ж, [мИтниця] 
«прачка» Ж, [.міенко] «син прачки» Пі, 
[.міївна] «дочка прачкю> Бі, [.мійка] 
«Прачка» Бі, [м6вниця] <<Лазня; ванна 
кімната» Ж, [.м6йка] «мийка» Ж. [.моль
ниця] «вимоїна після дощу», [мотка] 
«мийка>> О, ви.мt18ина, ви.моїна, змИтися 
«швидко або непомітно піти, утекти», 
[замИтися] «ТС.» Я, Пі, намИв, намив
нии, невмивака, [нев.мt18анець] Ж, не
змИвний, Qб.мUвка, обмивальний, пере
мивальниця, пере.мИвка, під.мИв, [під.мИ
ла] «мул», [під.мИтва] «підмивання; 
вода, якою підмивають», [по.мИєць] «лю
дина, що бабрається в помиях» Нед, 
помИї, [по.мИйник] «людина, що зай
мається виносом помий і брудною робо
тою; собака, що бабрається в помиях», 
по.мИйниця «посуд для помий; Іпосудни
ця Нед]», [помИло] «вимите місце на 
березі» Нед, [п6.мИток] «мийка» Г, Нед, 
[по.мИя] «вимоїна в березі» Нед, про.ми
валка, промивальник, промИвка СУМ, 
Нед, про.мивна, пром6їна, про.миваль
ний, про.мивнИй, розмИв, розмивач, роз
мИвина, [розмивки] щеремонія обми
вання породіллі» Нед, розмИвчастий, 
умивалка, умивальник, умивальниця, 
умивальна, умивальня, умивальний;- р. 
мЬІть, бр. .мьщь, др. мьtти, п. в.п. 
myc, ч. myti, слu. myt', нл. mys, болг. 
.мйя, м. мие, схв. міlти, слн. miti, стсл. 
ммти;- псл. myti;- споріднене з лит. 
maudyti «куnати», лтс. maut «плавати», 
maudat «Змивати», свн. muten «умива
тися», дінд. mutram «сеча»; іє. *mu-, 
*meu- «мити».- Фасмер ІІІ 26; П(~еобр. 
І 576; Brilckner 350; Machek ESJC 386; 
Holub-Kop. 237; Schuster -SewG 973; 
Младенов 300; Skok ІІ 434; Bezlaj 
ESSJ li 185-186; Trautmann 191; Po
korny 743.- Пор. мИло. 

[митник] (бот.) «плаун звичайний, 
Lycopodium clavatum L.; шолудивник, 
Pedicu!aris L.» Mak; - р. мЬtтник «шо
лудивник» бр . .мЬtтнік «те.»; - похідне 
утворення від мйти; -назва шолудив
ника зумовлена його давнім застосуван
ням для очищення від гнид і вошей.
Попов 157.- Див. ще мИти. 

мИтб «оnлата за перевезення това
рів через кордон; [мірчук ДзАтл IJ», 
[.мИтар] «службовець митниці, збирач 
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Митродора 

МИТЮ> Ж, митарства «Важкі переживан
НЯ, муки; поневіряння; (uерк.) випро
бування, через які проходить душа після 
смерті», [.митарство] «ошуканство Ж; 
(СТ.) МИТНИЦЯ», мИтНUК «ПраціВНИК МИТ· 
ниці» СУМ, Ж. [митнИцтво] «митна 
справа» ж. .мйтниця, митарствувати 
«поневірятися», [обмИтити] «обкласти 
митом», [пере.мИтник] «спекулянт; конт
рабандист» Нед, [пр6.мито] «високе ми
то»; - р. мЬtто, мЬІт, бр . .мЬtта, .мьtт, 
др. МЬlтО, .МЬtт'Ь, П. СЛЦ. myto «МИТО», 

вл. нл. myto, ч. myto «платна винагоро· 
да, премія», болг. м. мИто, схв. мат, 
мИто «хабар; підкуп», слн. mito «аренд· 
на плата», стсл. Mk!T~ «платня; прибу· 
ток; гроші; подарунок; хабар»; - псл. 
myto; - запозичене з германських мов; 
двн. muta «митниця; податок, збір» 
(нвн. Maut «те.»), гот. mota «мито>) 
пов'язані з нвн. messen «міряти», спо
рідненим з лат. meditor «міркую», 
гр. ~-tЄ6of1aL «те.».- Фасмер ІІІ 26; Пре· 
обр. І 575; Дзендзелівський УЗЛП 160; 
Brilckner 351; Machek ESJC 386; Holub
Kop. 237;v0ndrus Sl. sl. 1969/3, 262-263; 
Schuster-Sewc 976; Младенов 299; Skok 
І І 434; Bezlaj ESSJ ІІ 186; Mikl. EW 
208; Matzenauer 61.-Пор. медитація. 

мИтра «ПОЗОЛОЧеНИЙ ГОЛОВНИЙ убір 
вищого духівництва християнської uep· 
кви», [мітра] «Те.» Ж; - р. болv. м. 
мИтра, бр . .мітра, п. ч. слu. mitra, схв. 
міlтра, слн. mitra; -запозичення в 
грецької мови; гр. ~-tlтpa «nов'язка на 
голову, тюрбан» остаточно не з'яеоване; 
пов'язується з дінд. mitra- «друv; зго
да» або з гр. ~-tіто~ «нитка, ланцюжою>.
СІС2 539; Фасмер ІІ 629; Преобр. І 539; 
Holub-Kop. 226; Frisk ІІ 246. 

Митродбра (жіноче ім'я), Дора, ст. 
МитродШра «мати дара» (1627);- р. 
болг. Митродора, бр. Мітрад6ра, чол. 
Мітрадор, стсл. Митр~д~рl1, Митр~
д~рn;- через перковнослов'янське по
середництво запозичено з греuької мови; 
гр. М'У)тробmра, чол. Mnтp6бwpog утво
рено з основ іменників f!YJT'YJP «мати», 
спорідненого з лат. mater, псл. mati, 
укр. мати «TG.», і бwpov «даруНОК», СПО
рідненоГО з псл. dar'Ь, укр. дар; буІ.<
вально означає «дарунок матері>}.- Вл. 
імена 144; Беринда 223; Петровекий 
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митрожити 

160; Илчев 338.- Див. ще дар, матиІ.
Пор. Іліодор, метрика, Минодора. 

митрожити - див. метруга. 
митрополИт «найвищий титул у пра

восJІавній церкві», митрополія ««єпар-
хія митрополита», митрополИчий, Імит
рополітальний] Ж;- р. болг. м. мит
рополИт, бр. мітрапаліт, др. митропо
лит'Ь, п. ч. слц. metropolita, схв. мит
рополит, слн. metropolit, стсл. митр~r.~
і\ИТ"Ь.;- через церковнослов'янське nо
середництво запозичено в давньоруську 

мову з гр цької гр. ~-trp:poлoЛt'trJ<_:; «мит
рополит» є похідним від f!1']'tр6лоЛц; 
«столиця, резиденція», до якого зводить
ся й укр. метрополія.- СІС2 539; Фас
мер ІІ 629; Sl. wyr. obcych 472; РЧДБЕ 
461.- Див. ще метрополія. 

Митрофан (чоловіче ім'я), [Митро
пан], ст. Митрофан «матероявлен» 
(1627); - р. болг. Митрофан, бр. Міт
рафан, др. Митрофан'Ь, ч. слц. Mitro
fan, стсл. Митр~ф<.\Н"Ь.; -через церков
нослов'янське посередництво запозиче

но в давньоруську мову з греuької; гр. 
M1]'tpo<pciv1]<.; (букв. «явлений матір'ю» 
або «подібний до матері») утворене з 
основ іменника ~-t-iJпJp «мати», спорід
неного з псл. mati, укр. мати, і дієсло
ва qxx.lvw «являю, показую», спорідне
ного з дінд. bhati «світить, сяє».- Вл. 
імена 69; Беринда 223; Петровский 160; 
Илчев 339.- Див. ще мати\ метрополія, 
Митродбра.- Пор. баскалИчитися, фа-
3а, фантазія. 

[мИтусь І <!(лежати) верхівками в різ
ні боки (про рослини); (лежати) вале
том, головами в різні боки (про людей); 
nоперемінна Ж; не до речі; всупереч», 
[митусем] «у різні боки» (про лежання 
рослин і людей), Імйтьмlі Г, Ж, мить
мов Ж, на-мИтусь Ж] «те.»; - р. [мите] 
«поперемінно», бр. мітусь «валетом; кін
цями в різні боки», др. митусь (митус'Ь) 
«ОДИН ПрОТИ ОДНОГО; навхреСТ», П. f Шi
tUS (mitus)l «навхрест; кінцями в різні 
fіоки», болг. мИто «похило; навскіс», 
намито «упоперек, навскіс», схв. су
митицё «валетом», усумит «те.», стсл. 
митжс~ «взаємно», мит1:; «поперемін
но»; - псл. mitQsь «взаємно», очевид
но, цов'язане з mьstь «помста», *mьzda 
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Михайло 

«МЗДа»; -СПОріднене З дінд. methati 
(mithati) «чергується», гр. мolTOG «пом
ста; подяка», лат. mїlto «змінюю», гот. 
maфms «подарунок», лтс. mitus, mietus 
«заміна»; іє. *meit(h)- «змінювати».
Фасмер І І 628; Bruckner 339; Bern. ІІ 
62; Zubaty St. а сІ. І І, 351; Pokorny 
715.- Пор. мзда, мстИти. 

[митутя] «щось дрібне, нікудишнє, 
нікчемне» Ж, [митутє] «те.» Ж; -
неясне. 

мить 1 «момент, секунда», [міть] «те.», 
Мt.іттю «Дуже ШВИДКО», (міттю) «ТС.» 
Ж, умИть, .миттЄвий, митьовИй; - не
ясне; можливо, пов'язане з мет (меть) 
«МИТЬ» (пор.). 

[мить2 ] «прочищений ліс» Ж; - оче
видно, запозичення з чеської мови; ч. 
myt' «просіка», mytina «те.», mytiti 
«вирубувати, викорчовувати», з одного 
боку, зіставляється з р. [мьап] «линян
ня», др. мьtть «час линяння», схв. ми

тарити ее «ЛИНЯТИ» (про птахів), СЛН. 
misiti se «линяти», далі, як запозичен
ня, З СНН. mQt «ЛИНЯННЯ», ДВН. ШU?J()On 
«линяти», нар.-лат. muta «линяння у пта
хів», muUire «линяти», з другого боку, 
виводиться безпосередньо з германських 

мов (гот. maitan «вирубувати»).- Фас
мер ІІІ 26; Machek ESJC 386.- Пор. 
мит. 

[михавівки] «сорт груш» ВеНЗн; -
пов'язане з ім'ям Михайло; назва зу
мовлена часом дозрівання цих пізніх 
груш (інша їх назва Іосінки]) - коло 
свята Михайла.- ВеНЗн 54.- Див. ще 
Михайло. 

михайлик (заст.) «маленький дере
в'яний ківш для пиття горілки»;- п. 
[michalek] «ковток» (з укр.); -резуль
тат видазміни форми [махайлик] «те.», 
зближеної з особовим ім'ям Михайло.
Див. ще махати. 

Михайло (чоловіче ім'я), МихайлИна 
(жіноче ім'я), [Михав, Михай], Ми
халко, Михаль, Михальо, Михань, Ми
хdсь, МИхлик, Мись, [Мисько, Міська], 
МИша, Мишко, ст. Михайло (1368), 
Михшtл'Ь (1407), Михал'Ь (\391), Мі
хаИл'Ь «кто ж як б(ог)'Ь, аб(о) покора, 
аб(о) убозств б(о)жее ... , або ударяючій 
б(ог)'Ь>> (1627);- р. болг. МихаИл, бр. 
Міхаіл, др. Михаил'Ь, п. вл. Michal, 



Михей 

ч. Michae1, Michal, слц. нл. Michal, 
вл. Michalk, схв. Михаила, слн. Mihael, 
стсл. Мих<~иNь.;- через церковносло
в'янське посередництво запозичено в 
давньоруську мову з грецької; гр. 
MtXa'l)Л походить від гебр. Mikha~l (МІ
хаёІ), букв. «ХТО як бог», що складаєть
ся з гебр. Mikhah, скороченої форми від 
Mikhayah «те.», і el «бог».- Вл. імена 
70; Беринда 223; Петровский 160; Фас
мер ІІ 630; Knappova 127; Илчев 339; 
КІеіn 976.- Див. ще ЕммануЇл.- Пор. 
Михей. 

Михей (чоловіче ім'я), ст. Мі
хеа «оуб6гіи, або покорньrй ... аб(о) 
оударяючій» (1627);- р. Михей, бр. 
Міхей, др. Михей, стсл. МихЕи, ІІІи
Х11и;- через церковнослов'янське посе
редництво запозичено в давньоруську 

мову з грецької; гр. Mtxaia<,; пахо
ходить від гебр. Mikhah, що є скороче
ною формою імені Mikhayah букв. «хто 
як бог».- Вл. імена 70; Беринда 223; 
Петровский 161; Юеіn 976.- Пор. Ми
хайло. 

[мИца] .«кішка» ДзАтл І, (мИцка] 
«те. тж; сережка, котик (на дереві) 
ВеНЗю>, (мИцька] «те. тж; (зоол.) білка, 
Sciurus vulgaris L. ВеНЗн; тхір, Puto
rius vulgaris ВеНЗн», (мИця] (дит.) «кі
шечка, котик» МСБГ, (мИня] «кішка» О, 
(мИнька] «сережка, котик (на дереві)» 
ВеУг, (миць-миць] (вигук, яким кли
чуть кота) МСБГ, [міць-міць] «те.» 
МСБГ; -запозичення з молдавської мо
ви; молд. мьщз «кішка» (рум. mita 
«те.») є афективним (звуконаслідуваль
ним) утворенням, паралельним до іт. 
micio «кішка, кіт», нвн. Mieze «кішка».
СДЕЛМ 271; DLRM 508. 

[мИцька 1 ] «вовна молодих ягнят; дер
нина», [міцка] «те.; шапка з шкіри 
ягняти» Ж, Іміц6s] «те.» Ж, (мИцкаі 
«Те.; сережка на дереві, базь ка, котик» 
Ж, (мицьковйна] «сукно з вовни моло
дих ягнят», [міцики] «коротенька вовна 
з ягнят» Мо, [мицьк6вйй] «зроблений з 
вовни молодих ягняТ» Г, Ж, (міцк6вий] 
«ТС.» Ж; - р. (мись] (вигук, яким під
кликають овець), lмИська] «те.»; - за
позичення із східнороманських мов; 
молд. мйцз «руно, вовна молодих яг-

мИша 

НЯТ», рум. mite (mфі) «ТС.», МОЖЛИВО, 
походять від лат. *agnicia, пов'язаного 
з agпus «ягня».- Дзендзелівський Тези 
доп. ювілейної конф. УжДУ 1965, 36-
37; Scheludko 139; Vrabie Romanoslavi
ca 14, 163; СДЕЛМ 261; DLRM 505. 

[мИцька2 ] (ори.) «чайка, Vanellus 
Briss.»; - неясне. 

[мичати] «мекати» (про кіз) Ж; - р. 
мьtчать «мукати» (про корів), бр. мьt
каць «те.»;- псл. mycati < *mukёtei, 
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до mukati, mekati; -споріднене 
з лит. mйkia «мукає», гр. [tUXaO~-tat 
«Мукати, ревіТИ», СВН. muhen «МуКаТИ», 
лат. mugio «ТС.».- Фасмер ІІІ 27; Traut
mann \88; Buga RR І 370.- Пор. му, ме. 

мичвИд - див. нічвИд. 
мИчка (бот.) «біловус стиснутий, Nar

dus stricta L.; [костриця овеча, Festuca 
ovina L. Mak; лисохвіст, Alopecurus L. 
Дз]»; - р. (мьІЧка] «дрібна трава, схо
жа на щітку»; - очевидно, результат 
перенесення на рослини назви мИчка 
«пасма льону»; - назва могла бути 
мотивована зовнішньою схожістю дов
гого вузького листя цих рослин з пас

мами льону.- Нейштадт 121-122.
Див. ще мИкати. 

[мИччу] «співуче» (говорити); - не
ясне. 

мИша (зоол.) «Mus L.», (миш] «те.», 
(мишак] «кінь сірої масті; (мн.) мишачий 
послід», (мишатина] «м'ясо миші Ж; 
мишачий послід», (мйшачка] «мишачий 
послід» Ж, (мИшечка] «те.» Ж, мишва 
(зб.) «миші», мишеня, мишйні, (миш6ви
нє] «залишки їжі від МИU1ей; солома, 
хлібні злаки, погризені мишами» Ж, 
[мишЯтко] «мишеня» Пі, (мисЯ, мисЯт
ко] «те.», (мишастенький] «малорослий, 
з дрібними рисами обличчя», мишастий 
«СХОЖИЙ на мишу; МИШИНОГО КОЛЬору, 
попелястий», (мишатий] «ТС.», мИшачий 
СУМ, Ж, [мишИн] «мишачий» Ж, lмИ· 
шій] «те.» Ж, (мишоватий] «мишопо
дібний» Ж, мИшкати «полювати на 
мишей (про лисиць); рознюхувати», миш
кувати «те.»;- р. др. мьzшь, бр. мьtш, 
п. mysz, mysza, ч. слц. вл. нл. mys, 
полаб. mais, болг. мИшка, схв. мuш, 
слн. mis, стсл. м .... ш ь.; - псл. mysь; -
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ма шавка 

споріднене з дінд. m1H; «миша, паuюк», 
гр. ~-ti3~ «миша», двн. дангл. mus, англ. 

mouse, нвн. Maus, лат. mus, алб. mї 
«ТІі'.»; іє. * mus; далі гіставляється з дінд. 
mu~t;~Mi «краде, грабує» або з гр. 11uощ 
«бруд», a~-tu6~ «страшний, бридкий»; ре
конструюється також. (Трубачев ZfSI 
З, 676) іє. *mus «сірий».- Фасмер ІІІ 
27: Преобр. І 577; Горяев 221; Briickner 
350; Machek ESJC. 385-386; Holub
Kop. 236; Schuster-Sewc 975-976; Мла
денов 299_:_300; Skok ІІ 433; Bezlaj 
ESSJ ІІ 185; Mikl. EW 208; Walde
Hofm. ІІ 132; Юuge-Mitzka 469; Кlein 
1009; Pokorny 752-753; Мельничук 3ти
мология 1984, 140.- Пор. мИшка, мус
кул. 

[мишавка] (бот.) «мишачий хвіст, 
Myosurus miпimus L.» Ж. (мишакl «тра
ва тимофіївка, Phleum pratense L.»; -
р. мЬlшехв6стник «мишачий хвіст», п. 
mysiurek, вл. mysowka «те.» (пор. ели. 
mysi chvostik «те.»); похідні утворення 
від мйша; назви зумовлені тим, що 
квітколоже мишачого хвоста після від
цвітання і супвіття тимофіївки схожі 
на мишачий хвіст.- Нейштадт 259; Ві
сюліна-Клоков 118; БС3 42, 432; Фед
ченко-Флеров 425-426.- Див. ще 
мИша. 

[мишар] «місuе, заросле бур'яном»;
неяене; пор. р. [мьtшdрникІ «місuе в по
лі, врите мишами». 

[мишвак] (орн.) «канюк. Buteo vul
garis (В. buteo L.)» ВеНЗн; - р. lмьt
шел6вІ «те.; лунь, Circus Lacep.», [мьt
шатник] «ЛУНЬ», бр. МЬtшалоу «ЛуНЬ», 
п. [myszareczka] «канюк», ели. mysiak, 
вл. mysak, схв. міlшар, слн. misar 
«те.»;- похідне утворення від мйш(а); 
назва зумовлена тим, що канюки жив

ляться переважно гризунами.- Птиuьr 
СССР 136-137.- Див. ще мИша. 

[мишей] (орн.) «кропивник, Troglo
dytes» ж. r мйшка, мишач6к, мишові й, 
мишовійкаІ) «те.»;- похідне утворення 
від мйша; назва зумовлена тим, що 
кропивник розміром близький до по
льової миші, дуже рухливий, живе в за
ростях чагарників і ~ур'яну, купах 
дров і хмизу; компонент -вій неясний.
Страутман 167; БС3 23, 219.- Див. ще 
мИша. 
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мишолупок 

мишій (бот.) «Setaria Р. В.», Ілшшей 
Mak, мишuй ЖІ «TG.», (мишийкаІ «ми
шій велений, Setaria viridis (L.) Р. В.» 
Mak;- р. мьtшей, бр. мяшай, (мяжзйІ 
«те.»; - результат видазміни звукової 
форми [мушій, мушuйІ «те.», зближеної 
з мtіша.- Machek J m. rostl. 294.- Див. 
ще мушііі. 

[мИшка] «судорога», [мuшицяІ «м'яз» 
Ж, [мuшця! «те.» Ж, [мишuстийІ «м'я
зистий» Ж; - р. мЬtшка «пахва», мЬtшца 
«м'яз», бр. МЬІШЦа «TG.», др. МЬlШЬЦа 
«частина руки від плеча до ліктя, па
хва», п. заст. myszka (якийсь м'яз), 
вл. myska «м'яз», болг. м. мИшка 
«ПаХВа>>, мuшница, СХВ. МUШКа «ТС.», 
міlшица «м'яз», слн. mfSica «те.», стсл. 
Мh.ІШ ь.L~d «пах ва, плечова частина руки», 

м·ь.шJиІ~d «те.»; - псл. mysьca, mysica 
«м'яз, біuепс», пов'язане з mysь «миша>> 
(м'яз на pyui, рухаючись, нагадує ми
шу);- споріднене з гр. ~-tl5~ «м'яз; ми
ша», двн. mus «TG.», лат. musculus 
«м'яз», mus «миша»; іє. *mus «м'яз; 
миша».- Фасмер ІІІ 27; Преобр. І 577; 
Briickner 350; Machek ESJC. 385-386; 
Pokorny 752-753.- Пор. мИша. 

[мишкувати] «валашити, каструва
ти» Ж, (мешкати, мешкуватиІ <<ТС.» 
ДзАтл ІІ, [мишкарІ «кастратор», (меш
карІ <<те.>> ДзАтл ІІ;- ч. miskovati 
<<каструвати», ели. miSkovat' «те.», mis
kar <<кастратор»; - заnозичення з поль
ської мови; п. lmiskowac] «каструвати», 
[ miskac, misic. miszyc, mniszyc] <<те.», 
miskarz <<кастратор>) пов'язані з [mich] < 
mnich <<монах», що походить від двн. 
munih <<те.», яке через посередниитво 
лат. *monicus, monachus зводиться до 
гр. f10vo:x6-;; <<те.».-'- Дзендзелівський 
УЗЛП 90; R ichhardt 81; Briickner 
338, 341; Machek ESJC. 365-366; Ho
Jub-Lyer 316; Bern. ІІ 75; Кlu~e
Mitzka 485.- Див. ще монах. 

мишовfй, мишевійка - див. мишей. 
[мишокрілик] (орн.) <<кропивник, Tro

glodytes»; - запозичення з rю.пьської 
мови; п. mysikr6lik «ТС.>> виникJІо на 
основі сполучення mysi kr6Jik, букв. 
<<мишачий королик»; пор. укр. [мишій 
кріль] <<те.».- Див. ·ще король:~. 

{мишолупокl «кажан, Vespertilio» 
ВеНЗн; -неясне складне утворення, 



миш-пирпіч 

першим компонентом якого є основа 

.мйиш (пор. мтюча миша «те.»). 
[миш-nиргач] «кажан», [мешпергач 

Ж. миш-пергач ВеНЗн, вишпиргач ВеЛ, 
нешпергач ЖJ «TG.»; - тавтологічне 
складне утворення, з іменників мйш(а) 
і пиргач «летюча миша».- Див. ще мИ
ша, nиргач. 

[мишурко] (зоол.) «землерийка, So
rex araneus» ВеНЗн;- пов'язане з мйша; 
назва зумовлена зовнішньою схожістю 
землерийок і мишей.- БС3 16, 658.
Див. ще мtіша. 

миш'Як (хім.) «арсен, тверда отруй
на речовина», [мишак] «те.», миш' яко
виипий; - р. мь1шьЯк, np. мNш' Як, слн. 
misпica «те.»; - похідне утворення від 
мИша; назва зумовлена тим, що 
миш'яком отруюють мишей. або, мож
ливо, тим, що речовина має блискучо
сірий («мишиний») колір; припускаєть
ся також (Брандт РФВ 23, 86) існування 
незасвідченого * мужьяк як кальки гр. 
cipaєvtx6v «миш'як», що помилково nо
в'язувалося з apGYJV «мужній».- Фас
мер ІІІ 28; Преобр. І 577.- Див. ще 
мИша. 

мР «Третя нота музичної гами»; -
р. болг. ми, бр. мі, п. ч. слu. mi;
через посередниитво італійської мови 
(іт. mi) запозичено з латинської; лат. 
rni є початковим складом 3-го рядка ла
тинського гімну св. Іоанну.- СІС2 539; 
Kopalinski 902-903; Holub-Lyer 313, 
445; Dauzat 737.- Див. ще до3 , ля. 

[мі 2 ] «мені»; - результат контаміна
uїі первинної форми дав. в. одн. ми 
(заст.) «те.» і вторинної форми .мені.
ІУМ Морфологія 144.- Див. ще мене, 
ми2 . 

міазми «отруйні випари; гази, що 
утворюються від гниття>), міазматйч
ний; - р; мшізмьz, бр. міЯзмь:, п. miaz
mat, ч. ели. miazma, болг. миаами, схв. 
мujд~.ма, слн. miazem, miazma; - запо
зичення з греuької мови; гр. І-Llаамо: 
«забрудненню>, пов' язане з [-Ltai vш «за
бруднюю», для якого припускапься не
достатньо очевидна спорідненість з дінд. 
mutram «сеча», ірл. ШUП «ТС.», ЛИТ. 
rшiiva «болотистий грунт».- СІС2 539; 
Фасмер ІІ 618, ІІІ 26; Kopalinski 628; 
HoJub-Lyer 313; Frisk ІІ 235-236; 

мідлИти 

Мельничук 3тимология 1984, 140-141. 
[міrJІювати] «кепкувати» МСБГ;

неясне. 

міграція <<Пересування, переселен-
ня; переміщенню>. міграційний, мігру .. 
вати; - р. болг. миграция, бр. мігра
цьtя, п. migraeja, ч. migrace, слu. migгa
cia, схв. миграциjа, слн. migracija; -
запозичення з німецької або франuузь
кої мови; нім. Migratiбn, фр. migration 
походять від лат. migгa tio «ІJерехід, 
переселення», пов'язаного з migro «пе
реходжу, переселяюся; змінююся», спо
рідненим з гр. а11єl~ш «змінюю».- СІО~ 
539; ССРЛЯ 6, 966; KopaJinski 629-630; 
Holub-Lyer 31.З; Dauzat 475; Walde
Hofm. ІІ 86.- Пор. емігрувати, іммі

грація. 
мігрень «головний біль, що вражає 

одну ПОЛОВИНУ ГОЛОВИ»; - р. лtигрень, 
бр. мігрЗнь, п. migгena, ч. слu. слн. 
migrena, вл. migrena, болг. мигрен, 
м. схв. лtигрена; -запозичення з фран
uузької мови; фр. migraine походить 
від лат. he micrania «ТС.», яке зводиться 
до гр. 'lJ~-ttxpavla «біль половини голо
ви», що складається з основ -YjІ-LL- «nо

ловина», спорідненого з лат. semi-, 
дінд. sami, двн. sami- «те.», і xpo:vlov 
«череп», пов' яз а ного з х&ра «голова>>, 
спорідненим з лат. cerebrum «мозок», 
дінд. sfras- «ГОЛОВа>>, ДВН. hirni «МО
ЗОЮ>.- СІС2 539; Фасмер І І 619; Пре
обр. І 534; KopaJinski 630; Holub-Lyer 
313; Matzeпauer LF 10, 323; Dauzat 
475; Frisk І 636, ІІ 6-7; Walde-Hofm. 
І 203, li 512. 

[мідик] (зоол.) «землерийка, Sorex 
L.», [медичка] «те.» ВеБ, (мідицяJ «те.; 
ліщинова соня, Myoxus (Muscaгdinus) 
a\'ellaпarius L.», (мідичка] «землерийка» 
ВеНЗн, [мідка ВеНЗн, мідлиця ВеНЗн, 
мідяниця ВеНЗн, мідЯнка ЖJ «те.»; -
не зовсім ясне; очевидно, по·в'язане з 
[медведик] «вовчок, Grillotalpa» за спіль
ною ознакою підземного способу жит
тя.- Див. ще медведИк. 

[мідлйти] «класти у снопи» (про ко
ноплі) ВеБ; - не зовсім ясне; очевид
но запозичення з польської мови; п. 
mi~dlic «м'яти, тіпати» (про льон, ко
ноплі), ст. miedlic «те.», як і ч. medJiti 
«тіпати», зводиться до псл. * mt;dlo, 
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мідниця 

* m~d!ica «знаряддя для розминання во
локон конопель і льону», пов' я за ного з 
m~ti, mьщ> «м'яти»; може бути аі
ставлене і з [ мандель l «В' язанка льону, 
коноnель».- Трубачев Рем. терминол. 
69; Bruckner 336; Machek ESJC 357.
Див. ще м'Яти. 

мідниця -див. медЯнИця. 
[мідорИтJ «гравюра на міді» Ж, [мі

дорИтник] «гравер по міді» Ж; - запо
зичення з rюльєької мови; п. mie
dzioryt «Гравюра на міді», ЯК і Ч. medi
rytina «тс.», утворено з основ слів шiedz 
«мідь» і ryt «гравюра», пов'язаного з 
дієсловом гус «рити».- Див. ще мідь, 
рИти.- Пор. дереворИт. 

мідуниця, мід!}шиця, мідушниця
див. медунка. 

мідянИця (зоол.) «безнога змієпо
дібна ящірка, веретільниця, Anguis fra
giJis L.», мідЯнка «те.; неотруйна змія 
в родини вужів, Coronella austriaca 
Laur.; [гадюка, Vipera Laur.]»; - р. ме
дянИца «веретільниuя)), медЯнка «Coro
nella», бр. мядзЯнка, п. шiedzianka 
«те.)); - nохідні утворення від мідь; 
назви зумовлені кольором шкіри тва
рин, мідним або сірим у веретільниці 
і близьким до нього у коронели і га
дюки.- СУМ IV 725; БС3 27, 7; Briick
ner 332.- Див. ще мідь. 

мідянкИ - див. медівка. 
[мідЯнчик] (ент.) «мідний довгоно

сик, Rhynchites cupreus» Ж; - похідне 
утворення від мідь; назва зумовлена 
мідним забарвленням жука.- Див. ще 
мідь. 

мідь, [медь] «мідь» Пі, [мИдницяІ 
«умивальник» Ж, lміденецьІ «мідний 
колчедан» Ж, мідень (заст.) «мідний ка
зан, горщик; [мідний самовар)», міднИк 
«ремісник, що займається мідними ви
робзмю СУМ, Ж, [міднИцтвоІ «Мідно
ливарне виробниuтво» Ж. ,иіднИця «мід
ний таз для умивання; умивальник Ж; 
гроші», Імідн.Як! «Мідний казан, горщик, 
самовар; мідний колчедан, мідна руда 
Ж; мідна монета Ж, Пі)), мідЯк 
«мідна монета», мід Я.нка «зелений наліт 
на окис.:Jеній міді; [зелена фарба]», lмі
дЯрІ «міднию>, [.мідЯрня] «майстерня мід
них виробів; молот для сплющування 
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міз 

міді; мідний молот Ж», [мідЯрство] «ре
месло мідника», мідИстий «схожий на 
мідь; який містить мідь» РУС, Ж, мід
ний, мідницький, мідЯнИй «мідний Г, 
Ж; мідяно-червоний; який містить мідь 
Ж», мідянИстий «який містить мідь; 
кольору міді», [зміднітиJ «набрати ме
талічного смаку від міді»; - р. Аtедь, 
бр. ,иедзь, др. м13дь, п. шiedz, ч. шеd', 
СЛU. med', ВЛ. mjedz' «руда», НЛ. mez 
«мідь, бронза, латунь», болг. мед, схв. 
htjed, ,иед, слн. шеd «Латунь, жовта 
МЇДЬ», СТСЛ. М'ІJД Ь.;- ПСЛ. medь;- за· 
гальноприйнятої етимології не має; 
пов'язується з назвою країни Мідії (ір. 
Ма da, гр. Мчбіа) (Абаев Езиков. изсл. 
Младенов 321-323), з цсл. смt д t. «тем
ний» (Bern. Il 46), з дісл. smi8r «коваль, 
ремісник)), двн. sшї da «метал», гр. 
Uf-10c'YJ «ніж для вирізування)) (Преобр. І 
577-578; Bruckner 332; Holub-Kop. 
219; Младенов 292-293; Skok ІІ 436).
Фасмер ІІ 591; Откупщиков РЯШ 1973/ 
3, 109-1 10; Machek ESJC ~57; Schuster
Sewc 920; Bezlaj ESSJ ІІ 174-175. 

між (прийменник), меж, Імеже], [ме
жИ] СУМ, Г, [меджи, меджо ЖJ «тс.», 
[змедже] «з-поміж» ВеЛ, [змеж, змежи, 
зміж] «тс.», з-поміж, [помеж] «серед, 
між», помежИ «Те.», [помеже], [поміж] 
«біля, коло; підряд, цілком», поміж 
«серед, між; [повз]», промеж, промежи, 
проміж СУМ, Нед, [проміждоІ «проміж» 
Нед; - р. меж, между, бр. між, др. · 
межю, межу, п. mi~dzy, [mezy], ч. 
mezi, слц. шedzi, вл. mjez, miezy, нл. 
шjaz, шjazy. болг. между, м. меіу, 
СХВ. [мед), ме&у, СЛН. mej, СТСЛ. МЕЖ· 
доу;- псл. *medji, *шedju, місu. в. 
одн. і дв. іменника *medja «межа».
Мельничук СМ ІІІ 147; Фасмер ІІ 592; 
Пре~бр. І 52 І; Briickner 332; Machek 
ESJC 391; Holub-Kop. 221-222; 
Schuster-Sewc 930-931; БЕР ІІІ 715-
716; Skok ІІ 398-399; ESSJ Sl. gr. І 
!08-110; Bern. ІІ 32; Mikl. EW 185.
Див. ще межа. 

fміждо] (прийменник), lмеждо] Пі; -
др. между, междю '«Те.»;- запозичення 
з старослов'янської мови; стсл. лнждоІ( 
відповідає др. межю (<між».- Див. ще 
між. 

міз -див. медзи. 



мізантроп 

мізантроn «людиноненависник», мі
зантропія, мізантропічний; - р. болг. 
м. мизантр6п, бр. мізантроп, п. слц. вл. 
mizantrop, ч. misantrop, схв. мизіттроп, 
слн. mizantr6p;- запозичення з францу
зької мови; фр. misanthrope походить від 
гр. ~-ttaiivitpffi:rюc;; «ТС.», що складається з 
основ дієслова ~-tiOЄffi 'щенавиджу» не
ясного походження і &.v\tpffi:rtoc;; «люди
на».- СІС2 540; Фасмер ІІ 619; Sl. 
wyr. obcych 483; Holub-Lyer 316; Dau
zat 478; Frisk 244.- Див. ще антропо
логія. 

міздрЯ «внутрішній бік шкіри», 
[мездр6 Ж, ніздра, ніздрЯ] «ТС.», [м'язд
р6] «кільце деревини у стовбурі» О, 
міздрйти «зчищати міздрю (з шкіри)»; -
р. мездра, бр. мяздра, п. miazdra, ст. 
m~zdra, ч. mazdra «плівка, шкуринка», 
слц. miazdra «міздря», болг. мездра 
«нирковий жир; сало», м. схв. мездра 
«мездра>>, CJJH. mezdra «ТС.»; - ПСЛ. 
m~zdra (mezdra), очевидно, з * memsdra 
(*mёzdra), пов'язане з rn~so «м'ясо»;
зіставляється насамперед з лат. mem
brum ( <*memsro-) «член», membrana 
«плівка, . тонка шкуринка»; поява dr 
замість очікуваного tr і z замість s ос
таточно не з'ясована.- Фасмер ІІІ 29; 
Преобр 1 583; Briickner 330-331; Ma
chek ESJC 356; БЕР ІІІ 717; Младенов 
293; Bezlaj ESSJ ІІ 182; Bern. ІІ 46; 
Meillet Etudes 129, 409.- Див. ще 
м'Ясо. 

мізері я «дуже мала кількість; щось 
незначне; дрібні господарські речі, май
но; [салат з огірків ЖJ», fмізерак] «зли
дар», І мізерка] «мізер (в картах)» Ж, 
[мізерник] «бідолаха; посередність» Ж. 
[мізергtиця] «жіночий статевий орган» 
Ж, мізернЯ «щось незначне, дрібниця», 
мізерота «дуже мала кількість; дрібні 
пожитки», Імізерство] «бідність; майно 
бідняка; біднота, бідняки», [мизерЯка] 
«дрібні речі, мотлох (?)», [мізерЯкаJ 
«дрантя, старий мотлох» Ж. [мізера
цький] «Нещасний, бідний» Ж. мізерний, 
мізерніти, мізернішати;- р. мизер-
НЬlЙ., бр мізарньt, п. mizerja (заст.) 
«убозтво, ·злидні; салат з огірків», ч. 
mizerie «бідність, злидні», слц. rnizeria 
«те.», вл. mizera «горе, бідність, нестат
КИ», нл. mizerny «бідний, нещасний», 

мізЮк 

болг. мизерuя «бідність, злидні; під
лість», м. мизериjа «злидні, убозтво», 
схв. міtзёриjа «убозтво, мізерність», слн. 
mizerija «те.»; - очевидно, через поль
ське посередництво запозичено з ла

тинської мови; лат. miseria «лихо», rni
ser «жалюгідний, нещасний; підлий» по
в'язане з maereo «сумую>\ етимологічно 
неясним.- СІС2 540; Фасмер ІІ 620; 
Hiittl-Worth 16; Преобр. І 534; Bruckner 
339; Machek ESJC 367; Hoiub-Lyer 
317; Walde-Hofm. ІІ 8. 

мізИнний «Найменший» (про палець), 
[мазінний] «ТС.>> О, [мезИнний] «наймо
лодший, найменший» Ж, [мизельний Ж, 
мизИний Ж, мизИнний, мізелний (Ме), 
мізUльний Ж, мізИний Ж, мизИнчийl 
«те.», [мадзільник] <<мізинний палень» 
О, ІмезИнець] <ш'ятий, найкоротший па
лець руки, ноги; найменша дитина в сі
м'ї», [мизИнець, мизИнок], мізИнець, [мі
зИнок] «те.», [мезИнка] «найменша доч
ка» Ж. [мизИнка] «ТС.», мізИнка «те.; 
мізинець», [мизИнник] «найменша ди
тина в сім'ї», [мизинча] «те.», [мізИль
ночка] <<наймолодша дочка» Ж, [мі
зинкИ] (ент.) «дрібні метелики, Micro
lepidoptera» Ж; - р. болг. мизuнец 
«Мізинець», бр. мезеНЬt «МіЗИННИЙ», A-te· 
зенец, др. м1Jзинпtи, п. [rnizinny], rni
zynek (з укр.), ч. mezenec «мізинний па
лець», ст. mez(e)ny, схв. мjезинац, 
слн. mezfnec «мізинний палець», QТСЛ. 
мtзинь.u,t. «наймолодший синJ>; - псл. 
mezin'Ь «НаЙмеНШИЙ, наЙМОЛОДШИЙ>>; -
споріднене з лит. mazas «малий», лтс. 
mazs «те.», прус. massais «менши!.f»; зі
ставляється також (Machek ESJC 362) 
з норв. [ meis] «тендітна особа», флам. 
meizel «крихітка» або з укр. [мИза} 
«пика», [.мИзатиJ «лизати». - Фасмер 
І І 620; Преобр. І 534-535; Bruckner 
339; Ho!ub-Kop. 221-222; БЕР ІІІ 
786; Skok ІІ 418; Bezlaj ESSJ ІІ 182; 
Трубачев Терм. родства 45-46; Мар-
тьrнов Язьrк 77. · 

мізюі, мізька- див. м'язпі. 
[мізбйник] «карлик, гном» Ж;- не

ясне; можливо, rюв' язане з мізИнець, 
мізИнний (пор.). 

МЇ3ЧНТИ -ДИВ. М03ОК. 
[мізЮк] «соска для годування дітей 
маленьких тварин, ріжок», [музЮк) 
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мій 

пс.»; - неясне; можливо пов'язане з 
Lмuзamul «лизати>>.- Пор. мндза. 

мій (моЯ, мое, моі); - р. бр. болг. 
л1ой, др. мои, п. вл. нл. слн. rn6j, ч. 
muj, ели. mбj, м. моj, схв. мі5/, стсл. 
мои; - псл. *rnojь; -споріднене з 
пруе. rneis «мій», лат. rneus, гот. meins, 
нвн. mein «TG.»; - іє. *rno-jo-, *rne-jo-, 
пов'язані з *те- (основою непрямих від
мінків особового займенника 1-ї ос. 
одн.).- Фасмер ІІ 639; Преобр І 546; 
Bruckner 343; Machek ESJC 382; Ho
lub-Kop. 234-235; Schuster-Sewc 942-
943; Младенов 302; Skok ІІ 449; Bezlaj 
ESSJ ІІ 191; Bern. ІІ 69; Pokorny 702.
Див. ще мене.- Пор. твій, свій. 

мікадо (титул японеького імперато
ра); - р. болг. схв. микdдо, бр. мікадо, 
п. rnikado, ч. елц. слн. rnikado; - через 
посередництво російської мови запози
чено з японської; яп. rnikado «тс.» утво
рено від іменника kado «Ворота» за 
допомогою префікса mi-, який надає 
слову семантичного відтінку шанобли
вості.- СІС2 540; ССР ЛЯ 6, 971; Kopa
linski 630; Lokotsch 117; Юuge-Mitzka 
477. 

мікро- «перший компонент складних 
слів, що означає «дуже малий» (напр., 
мікрокнUга), «пов'язаний з вивченням 
дуже малих предметів» (напр., мікро
аналіз), «Мільйонна частка одиниці мі
ри, названої другим компонентом слова» 
(напр., мікроампер)»; - р. болг. м. схв. 
микро-, бр. мікра-, п. ч. слц. вл. слн. 
rnikro-;- інтернаціонаJІьний словотвор
чий елемент, що походить від гр. r-ttxpo <;; 
«малий, короткий», ar-ttxp6<;; «тс.», спо
рідненого з лат. rnica «крихта, зернят
ко», двн. srnahi «малий, жалюгідний, 
НИЗЬКИЙ».- СІС2 540; ССРЛЯ 6, 971; 
Kopalinski 630; Holub-Lyer 313; Frisk 
ІІ 237. 

мікрОб «найдрібніший живий орга
нізм, бактерія»; - р. болг. м. микроб, 
бр. мікроб, п. ч. mikrob, слц. слн. rnik
r6b, вл. rnikroba, схв. мuкроб; - запо
зичення з французької мови; фр. rnicro
be утворено в 1876 р. хірургом Седійо 
на основі грецьких слів r-ttxp6<;; «МаШІЙ» 
і ~to<;; «ЖИТТЯ», спорідненого з псл. 
ziti, укр. жйти .. - СІС2 541; ТСБМ ІІІ 
154; Kopalinski 630; Holub-Lyer 313; 
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міксер 

Dauzat 475; Юеіп 976; Frisk ІІ 237-
239.- Див. ще мікро-, жИти. 

мікрон «міра довжини, одна мільйон
на частина метра, мікрометр»;- р. болг. 
м. микрон, бр. мікрон, п. ч. mikron, слц. 
слн. mikr6n, схв. мuкрдн; - інтерна
ціональний науковий термін (н. Mfk
ron, фр. англ. rnicroп), шо походить від 
гр. f!tXpo\' «маленьке».- СІС2 542; 
ССР ЛЯ 6, 975; Kopalinski 631; Holub
Lyer 313; Dauzat 475; К!еіп 977.- Див. 
ще мікро-. 

мікроскоп, мікроскопія, мікроско-
пічний;- р. болг. микроскоп, бр. мікра
скоп, п. ч. слц. вл. mikroskop, м. микро
скоп, схв. міlкроскоп, слн. mikrosk6p; -
запозичення з французької мови; фр. 
rnicroscope утворено в XVI І ст. з основ 
слів гр. f!І.хро<;; «малий» і axo:rtЄro «спо
стерігаю, дивлюся», спорідненого з лат. 
specio «дивлюся, розглядаю», дінд. 
spasati «бачить», псл. pasti «доглядати, 
пасти».- СІС2 543; Фасмер Il 621; 
ССРЛЯ 6, 976; Kopalinski 631; Holub
Lyer 313; Dauzat 703.- Див. ще мік
ро-.- Пор. телескоп. 

мікрофон «прилад, що посилює 
звук»; - р. болг. м. микрофон, бр. 
мікрафон, п. ч. вл. rnikrofoп, слц. слн. 
mikrof6n, схв. міlкрофон,; -запозичення 
з французької або німецької мови; фр. 
microphoпe, нім. Mikroph6п утворено на 
основі грецьких слів r-ttxp6 <;; «малий» і 
<prov1j «звук, голос».- СІС2 544; ССРЛЯ 
6, 978; Kopa!inski 330, 630; Holub
Lyer 41; Dauzat 475.-Див. ще мікро-, 
фонетика. 

міксер «прилад для змішування рід
ких харчових продуктів)); - р. болг. 
мuксер, бр. міксер, п. вл. rnikser, ч. 
слц. mikser, схв. міlксер, слн. rnikser; -
запозичення з англійської мови; англ. 
mixer «тс., змішувач)) є похідним від 
mix «мішати», утвореного від mixt «змі
шаний», що походить від фр. mixte, 
яке зводиться до лат . .mixtus «ТС.», по
в' яз а ного з дієсловом rnisceo «мішаю, 
змішую», спорідненим з гр. f!ЄІ.yvuvcн 
«мішати», псл. rnesiti, укр. місйти.
СІС2 544; ТСБМ ІН 154; Kopalinski 
631; Holub-Lyer 317; Юеіп 990.
Див. ще місИти.- Пор. метИс, мік
стура. 



мікстура 

мікстура «рідинна суміш кількох лі
кувальних речовин»; - р. болг. схв. 
микстt)ра, бр. мікстура, п. вл. rnikstu
ra, ч. rnixtura, слц. rnixtura, слн. rnik
stura; - запозичення з латинської мо
ви; лат. mixtura «те.» пов'язане з rnisceo 
«мішаю».- СІС2 545; ССРЛЯ 6, 980; 
Фасмер ll 621; Holub-Lyer 317; Wal
de-Hofm. 11 9.5-96.- Див. ще місИ
ти.- Пор. метИс, міксер. 

[мілик) (ент.) «кліщ, Acarus» Ж; -
неясне;. можливо, пов'язане з л1іль (пор. 
п. rnolik «міль»); може бути зіставлене 
також з нім. [rnil] «кліщ». 

мілі- «перший компонент складних 
слів, що означає тисячну частину одини

ці міри, названої другим комnонентом» 
(напр., міліват, міліметр і т. п.); -
р . . миллu-, бр. мілі-, n. ч. слц. вл. слн. 

rnili-, болг. м. схв. мили-; - інтернані
анальний словотворчий елемент, який 
зводиться до лат. mille «тисяча».- СІС2 

545: Kopalinski 631; Holub-Lyer 314.
Див. ще мИля. 

міліграм, мtлtметр; - р. милли-
грам, миллиметр, бр. міліграм, мілі
метр, п. ч. rni!igrarn, rnilimetr, слц. вл. 
miligraщ, rnilimeter, болг. милиграм, 
милu.мет7>р, м. милиграм, Іttилиметар, 
схв. мйлиграм, мйлиметар, слн. rnili
gram, miJirneter; -запозичення з фран
пузької мови; фр. milligramme, milli
metre створено в 1795 р. від назв оди
ниць виміру grarnme «грам» і metre 
«метр» за допомогою словотворчого еле

мента rnilli- «мілі-».- ССРЛЯ 6, 986; 
Юеіn 981; Dauzat 476.- Див. ще грам, 
метр, мілі-. 

мілітарИзм «Політика підготовки до 
загарбницьких воєн, яка підпорядковує 
військовим цілям економіку країни», 
мілітарИст, мілітаризація, мілітари
стИчний, .. мілітаризувати; - р. мили
тарИзм, бр. мілітарьІзм. п. rnilitaryzm, 
ч. militarisrnus. слц. rnilitarizrnus, вл. 
rniJitarizrn, болг. МUЛитарИЗ'ЬМ, М. МU
литарИзаJvt, схв. милuтарйзам, слн. rni
litarizem; - запозичення з французької 
мови; фр. rnilitarisrne утворене від лат. 
mi!Шїris «військовий», пов'язаного з тІ· 
les «солдат», можливо, спорідненим з 
дінд. rnilati «сходиться, збирається», 
гр. Бr-tї.Ло<;; «збори», або з гр. о!!ї:Ло<;; 

мілкИй 

«боротьба», дінд. sa mikam «тс.».
ССРЛЯ 6, 982-983; Kopalinski 631; 
Dauzat 476; Walde-Hofm. ll 87.- Пор. 
міліція. 

міліція, міліціонер, міліцейський; -
р. болг. милИция, бр. міліцьtя, n. milicja, 
ч. rnilice, слц. rnilicia, вл. milica, м. 
милициjа, схв. мйлйциjа, слн. milica;
запозичення з латинської мови; лат. mї · 
litia «Військо; військова служба; війна» 
є похідним від rniles «воїн».- СІС2 545; 
Фасмер ІІ 621; Holub-Lyer 314; Dauzat 
475.- Див. ще мілітарИзм. 

мілкИй1 «неглибокий», [мілький Бі, 
мівкИй ЖІ «те.», [мівший] «більш міл
кий» Ж, [мільший] «те.» ВеБ, )ftілкува
тий, [мєлокІ «мілина» Ч (з р.), [мелоч] 
Ч (з р.), мілИзна, мілИна СУМ, Ж, [міл
ковинаІ Корз, [мілЯ, мілЯк Берл, міль 
Ж, мільчина ВеУг] «ТС.», міліти, мілі
шати, [вИміл] «мілина» ж, вИмілити, 
!відмілІ «обмілина, мілина», [відмілаІ 
«ТС.)) Ж, відмілина, обмілина, обМіЛЬ, 
переміл, переміль «те.», [п6мілкоІ «міл
кувата»; - р. мелкuй, бр. мелкі, др. 
М13Л'ЬКЬlЙ, П. mialki, Ч. rneJky, ВЛ. 
milki, нл. melki, схв. заст. миок; -
псл. *met'ьkь «міленький», зменш. від 
*rneJ-ь «мілкий, неглибокий», що пов'я
зується здебільшого з mНь «nрибереж
ний пісок» (пор. р. мел «крейда»), спо
рідненим З ЛИТ. smeJys «ПЇСОЮ), ЛТС. 
smelis, гот. malma «те.», двн. rnelm «пил, 
пісок», можливо, також гот. srnals «дріб
ний»; іє. *me}- «МОЛОТИ»; ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ 
також інша думка (Stang 37) про спо
рідненість з дісл. melr «мілина», шв. 
[rnjag] < *mjalg «те.; високий бepeг)).
Bri.ickner 329; Machek ESJC 359; Ho
lub-Kop. 220; Schuster-Sewc 897; Skok 
Il 403; Bezlaj ESSJ ІІ 176; Bern. ll 48; 
Pokorny 716-717.- Пор. мілкИй2• 

[мілкИй2 ] «дрібний; дрібно змоло
тий» Ж, мілкота «дрібнота», ІмілочІ 
«дрібні гроші; дріб'язок» Ж, Пі, [міло] 
«дрібно»; - р. мелкий «дрібний», бр. 
[мелкіІ, п. mialki, слц. [melky] «те.», 
слн. mel «дрібний пісок»; - псл. 
[*шеІ'ьkь] «дрібненький», зменш. від 
[*шНьІ «дрібний», пов'язаного з mНь 
«пісою); менш rtереконливе пов'язання 
(Фасмер ІІ 596; Bern. ІІ 48) безпосеред
ньо з * mel ti «молоти» або зіставлення 
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мілюзrа 

(Bruckner 329; Trautmann 165; Buga RR 
І 464) з лит. mailius «малькю>, milila 
«Те.>>, лтс. maile «дрібна риба».-Масhеk 
ESJC 359; Bezlaj ESSJ ІІ 176.- Див. 
ще мілкИй1 • 

[мілюзrа] «дрібна за розміром риба» 
Дейн, [мuлюзга] «те.», [мєлюзга] «те.; 
(іхт.) верховодка, A!burnus charusini 
Herr.» Дейн; - запозичення з росій
ської мови; р. [мелюзга] «дрібні речі, 
предмети», [мелузга] «ТС.», [мелезга] 
«дрібна риба», [мелузга1 «те.; дрібні 
речі, предмети» пов'язується (Фасмер 
ІІ 596; Bern. ІІ 48) з мель, мелкий; мож
ливо, походить як запозичення від лит. 
mailius «дрібниці; дрібна риба», лтс. 
maile «верховодка; пічкур; дрібна риба». 

міль (ент.) «Тіпеа L.», [мільга Ж, 
м6ля О, муль ВеУг (з п.)І «те.», ІмолЯн
ка мучна] «Вогнівка борошняна, Asopia 
farinalis» Ж. [молЯнка прасова] «Вогнів
ка, Pyralis silacea\is» Ж; - р. бр. др. 
моль, п. нл. m61, ч. моl, слц. mol'a, 
вл. mo1a, болг. молец, м. молец, схв. 
МОJЬац, слн. molj, стсл. моль.; - псл. 
molь; - споріднене з гот. malo «міль», 
ДЇСЛ. ШО}Г «ТС.», іє. *meJ- «МОЛОТИ, дріб
НИТИ» (Bern. · ІІ 74; Matzenauer LF 10, 
332; Holub-Kop. 230; Brikkner 343 та 
інші); пов'язується також з псл. motylь 
«метелик» (Machek ESJC 372-373; Ho
lub-Lyer 319); неприйнятне зіставлення 
(Pedersen Kelt. Gr. І 50) з ірл. mil 
«тварина», гр. [!У)Лоv «дрібна худоба».
Фасмер І І 648; Преобрv. І 553-554; 
Bruckner 343; Schuster-Sewc 945-946; 
Младенов 303; Skok ll 453; Bezlaj ESSJ 
193; Staпg 37. 

мільдью (бот.) «хвороба виноградної 
лози»;- р. мuльдью, бр. мільд'ю, болг. 
мuлдю «те.»; - запозичення з англій
ської мови; англ. mildew «ТС.» походить 
від данFл. meJedёaw, mildёaw «медяна 
роса, падь; нектар», що складається з 

слів me!e. mil <<М:'д>>, спорідненого з лат. 
mel «мед», псл. medь, укр. мед, і dёaw 
«роса», що зіставлЯється з дінд. dhavati 
«біЖИТЬ, СОЧИТЬСЯ», Гр. і}Єєtv «біг
ТИ».- СІС2 546; РЧДБЕ 454; Кlein 979; 
Skeat 327; NSD 1574; ODEE 263.
Див. ще мед. 

мільйОн, мілі6н (заст.) СУМ, Ж, міль
йонер, міліонер (заст.}, мільйонерша, 
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мімікрія 

мільй6нщuк:- р. милли6н, бр. мільён, 
п. вл. нл. milion, ч. слц. mіІібп, болг. м. 
милu6н, схв. милйёт, слн. milijбn; -
запозичення з французької мови; фр. 
million походить від іт. milione (букв. 
«велика тисяча»), пов'язаного з mille 
«тисяча», яке зводиться до лат. mille 
«ТС.».- СІС2 546; Акуленко 141; Фас
мер ІІ 621; HoJub-Lyer 314; Юеіn 
981; Gamillscheg 622; Mestica 952.
Див. ще мИля. 

мілька «дрібна рибка», [мuлЯвка Ж, 
мuлька Ж, мільга, мильга Дейн, мель
га Дейн] «ТС.»; - очеВИДНО, ПОХідне ут
вореННЯ від [.мілкИй] <<малий, дрібний»; 
пор. [мілюзгаІ «дрібна риба», р. Аtелюзга 
«TG.».- Див. ще мілкИй2.- Пор. мулька. 

мільЯрд «тисяча мільйонів», мільяр
дер, мільярдерша, мільярдерівський; -
р. миллиард, бр. мільЯрд, п. miliard, 
ч. слц. вл. нл. miliarda, болг. милuард, 
м. мuлujарда, схв. милйjіірда, слн. mi
lijarda; - запозичення з французької 
мови; фр. milliard утворено за допомо
гою суфікса -ard від million «мільйон».
СІС2 546; Фасмер li 621; Sl. wyr. obcych 
478; Holub-Lyer 314; Юеіn 981; Dauzat 
476.- Див. ще мільйОн. 

мім «Народна вистава в давній Греції 
і Римі; актор такої вистави; актор, що 
володіє мімікою>), міміка, мімік, міміст, 
мімічний, lмимикувати] «виражати щось 
за допомогою міміки»; - р. болг. мим, 
бр. мім, п. ч. mim, слц. слн. mim, вл. 
mima, м. мимuка, схв. мам;- запози
чення з французької мови; фр. mime 
«Мім», mimique «міміка; мімічний» по
ходять від. лат. mimus «мім», mimicus 
«мімічний», які зводяться до гр. ~Llf!O~ 
«мім», очевидно, запозичення невідомого 
походження.- СІС2 546; Kopalinski 632; 
Holub-Lyer 314; РЧДБЕ 455; Dauzat 
476; Walde-Hofm. ІІ 89; Юеіn 981; 
Frisk ІІ 241.- Пор. мімікрія, мімоза, 
пантоміма. 

мІмІкрі я «захисне уподібнення де
яких тварин і рослин· д.о навколишніх 
предметів»; - р. мимuкрuя, бр. мімі
крь'tя, п. mimikria, mimikry, ч. слц. вл. 
mimikry, болг. мимuкрия, м. мuмuкpu
ja, схв. мимйкрujа, слн. mimikrija;
запозичення з англійської мови; 
англ. mimicry «мімікрія» утворено від 



мімоза 

mІШІС «наслідувальний, несправжній», 
що походить від лат. mYmicus «міміч
ний, удаваний».- СІС2 546; Kopalinski 
632; Holub-Lyer 314; РЧДБЕ 455; 
Юеіn 982.- Див. ще мім. 

мімоза (бот.) «рослина, яка згортає 
листя при дотику; вид акації, Mimosa 
L.»; - р. болг. м. схв. мимоза, бр. мімо
за, п. вл. mimoza, ч. mimosa, mim6za, 
слц. слн. mim6za; -наукова назва, за
своєна з новолатинської номенклатури; 
нлат. mimosa утворено від лат. mimus 
«актор, імітатор, мім» за схожістю ру
хів листків мімози, які раптово стиска
ються, і жестів актора.- СІС2 546; Ko
palinski 632; Ho!ub-Lyer 314; РЧДБЕ 
455; Юеіп 982; Dauzat 476.- Див. ще 
мім. 

міна1 «снаряд з вибухівкою, торпеда; 
підкоп; підземний хід; ніша; [льох; 
яма, в яку опускається вулик Ж; за
сік; заглибина біля комина для дрібних 
речей ЛЧерк]», мінер, мінувати;
р. мИна «Снаряд, торпеда; підземний 
хід», бр. міна «снаряд, торпеда», п. mіпа 
«снаряд; підкоm>, ч. вл. нл. mіпа 
«снаряд», слц. слн. mіпа «ТС.», болг. 
мИна «снаряд.; шахта, копальня, під
земна галерея в шахті», м. мина «сна
ряд», схв. мана (міlна) «снаряд; під
земна галерея в копальні»; - запози
чення з німецької мови; н. Міпе «сна
ряд; копальня; (ст.) під.ривний підкоп, 
мінна галерею> походить від фр. mіпе 
«копальня, міна; підкоп», яке зводить
ся до галлороманськ. *mina «копальня», 
пов'язаного з сірл. mёіп «руда», кімр. 
mwyп «те.>>.- СІС2 546-547; Фасмер 
ІІ 622-623; Brtickпer 337; Kopalinski 
632; Holub-Lyer 314; Юuge-Mitzka 
479; Dauzat 476.- Пор. мінерал. 

міна2 «вираз обличчя; гримаса»; -
р. болг. мИна; бр. міна, п. mina, схв. 
Nilяa, мИна; -запозичення з францу
зької мови; фр. mіпе «ТС.» походить від 

. брет. mttП «МОрда, рило; рИСИ обЛИЧЧЯ»; 
пов'язання з лат. miпare «загрожувати» 
(Bruckпer 337) необгрунтоване. - СІС2 

546; Фасмер І І 623; Kopalinski 632; 
РЧДБЕ 456; Юuge-Mitzka 477; Dau
zat 477. 

мінарет «башта при мечеті, з якої 
муедзин кличе на молитву»; - р. мина-

мінея 

рет, бр. мінарат, п. ч. слц. вл. miпaret, 
болг. минаре, м. м.инаре, схв. Аtина
ре(т), слн. miпaret; -очевидно, через 
посередництво німеuької (н. Miпarett) 
або французької мови (фр. miпaret) 
запозичено з туреuької; тур. miпare 
«башта при мечеті» походить від ар. 
minara «те.», пов'язаного з miпara «ма
як; лампа», похідним від nar «вогонь», 
спорідненого з гебр. пёr «Лампа».- СІС2 

547; Фасмер ІІ 623; Преобр. І 536; Ши
пова 234; Kopalinski 632; Ho!ub-Lyer 
314; РЧДБЕ 456; Lokotsch І 17; Юuge
Mitzka 478; Dauzat 476; Юеіп 982. 

міндЮл- див. мендул. 
мінерал, мінералізатор «речовина, 

що сприяє кристалізації мінералів», Аtі
нералізація, мінералізувати; - р. болг. 
м. Аtинерал, бр. мінерал, п. miпeral, 
ч. слц. слн. miпeral, вл. miпeral, схв. 
минерііл; - запозичення з французь
кої або німецької мови; фр. miпeral, 
нім. Міпеrа! походять від елат. minera le 
«минерал», minera lis «копальний», що 
виводиться від галлороманськ. *тІ па 
«копальня».- СІС2 547; Фасмер ІІ 623-
624; ССРЛЯ 6, 1010; Kopalinski 633; 
Holub-Lyer 315; Юеіп 983; Dauzat 
477.- Див. ще міна1 . 

мінералогія «наука про мінерали», 
Аtінерал6г, мінералогічний; - р. болr. 
мин ралогия, бр. мінералогія, п. miпe
ralogia, ч. mineralogie, слц. mineral6-
gia, вл. miпeralogija, м. минералогиjа, 
схв. минералдгujа, слн. miпeralogija; -
занозвчення з західноевропейських мов; 
нім. Miпeralogie, англ. miпeralogy, ут
ворено з елат. miпera le «мінерал» і осно
ви гр. Л6уо<;; «вчення, наука».- ССРЛЯ 
6, 1012; Kopalinski 633; РЧДБЕ 456; 
Юеіп 983; Dauzat 477.- Див. ще мі
нерал, логіка. 

[мінея] «книга з текстами церков
них служб на кожний день місяця»; -
р. минея, бр. мінея, др. минея, ч. слц . 
miпeja, болг. миней, схв. мйнёj, слн. 
miпej, стсл. минtrа, минtй;- через цер
ковнослов'янське посередництво за по
зичена в давньоруську мову з грецької; 
гр. f.t'Y]Vctl:ov «те.», будв. <<місячне», мн. 
f.t1]VCйa пов'язане з r-t-!Jv «місяць», спорід
неним з гот. menops, шеnа, лат. mёnsis, 
ПCJJ. mes~cь «те.», укр. місяць.- Фас-
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мінйти 

мер ІІ 624; ГС3 125; Преобр. І 537; 
РЧДБЕ 456; Bern. ІІ 59; Frisk ІІ 228.
Див. ще місяць. 

[мінИти] «комусь щось визначати, 
обіцяти Ж; розподіляти, призначати 
(в уяві) Ме», [мінк:а] «згадка, заува
ження» Ж, [вИмінка] <<умова, застере
ження» Ж. [намінИти] «згадати, на
тякнути» Ж, [намінка] «Коротка згадка, 
натяк» Ж; - п. nadmienic «згадати», 
ч. miniti «думати, вважати, припускати; 
мати намір», вл. menic «думати, вважа
ти», нл. menis, слн. m{miti, стсл. мtнити 
«те.»; - псл. *rneniti, очевидно, пов'я
зане чергуванням голосних з mьniti 
«те.»; - споріднене з двн. нвн. rneinen 
«думати, мати на увазі», дангл. rnrenan 
«означати, мати намір, згадувати; скар
житися, сумувати», дірл. rnian «бажан
ня», кімр. rnwyn «насолода»; іє. * rnei
no- «думка, намір».- Фасмер ІІ 633; 
Преобр. І_ 541; Bruckпer 329-330; Ma
chek ESJC 363; Holub-Kop.y223; Ho
lub-Lyer 315, 318; Schuster-Sewc 898; 
Bezlaj ESSJ ІІ І 77; Bern. ІІ 49; Pokor
ny 714.- Пор. мнйти, пам'ять, ломи
нати. 

міні «мінімальний» (про довжину одя
rу тощо);- р. мИни, бр. міні-(сукенка), 
п. rnini, ч. rnini (sukne), слц. rnini, 
болг. мини(ж!}п), слн. mini; - запо
зичення з англійської мови; англ. mini 
є результатом скорочення слова rnini
rnum «мінімум» (minirnal «МШІмаль
ний»).- СІС2 547; Kopalinski 633.
Див. ще мінімум. 

мініатЮра «невеликий малюнок у 
фарбах у стародавньому рукописі або 
книзі; витвір мистецтва малого розмі
РУ», мініатюрИст, мініатЮрний «який 
стосується мініатюри; маленький; ви
тончений; вишуканий»; - р. болг. ми
ниатЮра, бр. мініяцЮра, п. ч. вл. mi
niatura, слц. слн. rniniatura, м. схв. 
миниjат!)ра,· - запозичення з фран
цузької мови; фр. miniature походить 
від іт. miniatura «ТС.», пов'язаного з mi
nio «сурию>, яке зводиться до лат. rnini· 
urn «те.; кіновар».- СІС2 547; Булахов
ський Нариси 65; ССРЛЯ 6, 1014; 
Kopalir'lski 633; Holub-Lyer 315; Bezlaj 
ESSJ ІІ 184; Dauzat 477; Walde-Hofm. 
ІІ 91-92.- Див. ще маніЯ 2, міній. 
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мінбга 

міній (хім.) «окис свинu.ю, що вико
ристовується для виготовлення черво

ної фарби»; - ч. слц. rniniurn «червона 
фарба, окис свинu.ю»; - запозичення з 
новолатинської хімічної номенклатури; 
лат. miniurn «сурик; кіновар» давніше 
було запозичене в вигляді укр. маніЯ 
(див.). 

мінімум «найменша кількі~ть», мі
німалізм «граничне зниження вимог», 

мінімаліст, мінімізація, мінімальнuй;
р. болг. м. мИнимум, бр. мінімум, п. 
ч. слц. вл. нл. minimurn, ели. mini
rnum, схв. мИнимум,·- запозичення з 
західноєвропейських мов; нім. Mini
rnum, фр. англ. minirnum походять від 
лат. mini mum «найменша кількість», 
minirnus «найменший», пов'язаних з mi
nor «менший», спорідненим з дінд. rninati 
«зменшує, скорочує», псл. *mьпьjі «мен
ший».- СІС2 547; ССРЛЯ 6, 1016; Ko
palinski 633; Holub-Lyer 315; Dauzat 
477; Walde-Hofrn. ІІ 92-93.- Див. 
ще менший.- Пор. міністр, мінус, мі
нута. 

міністр, міністерство,· - р. ми-

нИстр, бр. міністр, п. слu.. вл. rпiпi
ster, ч. ministr, нл. rninistat, болР. ми
ніістьр, м. министер, схв. мйнистар, 
слн. minister; - запозичення з фран
цузької мови; фр. rninistre «міністр» 
походить від лат. rninister ( <*minuste
ros) «помічник, слуга», пов'язаного з mi
nor «менший».- СІС2 548; Фасмер ІІ 
624; ССРЛЯ 6, 1020; Kopalinski 633-
634; Holub-Lyer 315; Dauzat 477; 
Walde-Hofm. ІІ 91-93.- Дuв. ще мі
німум.- Пор. адміністрація, мінус, мі
нута. 

мінога (зоол.) «Lampetra Gray; Petro
mizon L.», [.мін6г] «веретільниця, без
нога ящірка, Anguis fragilis» Л; - р. 
болг. схв. мин6га, бр. лtін6га, п. rniш)~, 
minoga, заст. пajnog, mernnog, ч. rni
пoha, [neinok], слu.. minoha, вл. minoha, 
шіпоzа; - через посередництво поль

ської мови запозичено з німецької; нвн. 
Neunauge (двн. niunouge) «річна мінога» 
(букв. «Дев'ятиочка») складається з чис
лівника пеuп (двн. niun; «дев'ять», що 
відповідає лтс. devini, псл. dev~tь 
«дев' ять», та іменника Auge (двн. ouge) 
«око)), спорідненого з лит. akis, псл. oko 



мінор 

«те.»; німецька назва зумовлена тим, 
що крім очей і ніздрів у голові міноги 
з обох боків є по сім зябрових отворів.
СІС2 548; Фасмер І І 624; КЗСРЯ 266; 
Преобр. І 548; Briickпer 338; Holub
Lyer 315 Machek ESJC 363-364; Кlu
ge-Mitzka 38, 508-509.- Див. ще де
в'ять, око. 

мінор музичний лад); (перен.) «сум
ний настрій», мінорний; - р. болг. 
мин6р, бр. мінор, п. minor, схв. ми
норе,· - через посередництво росій
ської мови запозичено з італійської; іт. 
miпore <•менший, молодший; мінорний» 
походить від лат. minor «менший».
СІС2 548; ССРЛЯ 6, 1024; ТСБМ ІІІ 159; 
Kopalinski 634; Mestica 957.- Див. ще 
МеНШИЙ, МІНІМум. 

[мінти] «розум, клепка» Ме; - запо
зичення із східнороманських мов; молд. 
мuнте «розум», рум. rniпte «те.» похо
дять від лат. rneпs (род. в. rneпtis) «ро
зум, мислення», спорідненого з дінд. 
rnatil} «смисл, значення, думка>), лит. 
miпtis «думка», псл. parn~tь, укр. па
.м'ять.- Мельничук Молд. зл. 168; 
СДЕЛМ 259; DLRM 502; Puscariu 94; 
Walde-Hofrn. ІІ 69-70.- Див. ще мі
нИти, мнйти, пам'ять. 

[мінтЯн] «безрукавий кожушок, оз
доблений хутром і вишивкою» МСБГ, 
[мінтЄн, мунтЯн, м інтЯнка, минтЯя
ка] «Те.» тж; - запозичення з молдав
ської мови; молд. минтftн «мережана се
лянська куртка» (рум. rniпteaп «те.») 
походить від тур. mїпtап «ВИд камзола 
з рукавами», яке зводиться до перс. 

пernteп «вид жилета; верхня сорочка».
Семенова Сл. и балк. язьткозн. 1983, 
169; СДЕЛМ 259; Радлов IV 2156. 

мінус «(мат.) знак віднімання або 
від'ємної величини; вада, дефект»; -
р. болг. м. схв. м{тус, бр. мінус, п. ч. 
вл. нл. rniпus, слц. слн. rniпus;- запо
зичення з латинської мови; лат. miпus 

<<менше» пов'язане з rninor «менший», 
спорідненим з псл. *mьпіjь «менший».
СІС2 548; Sl. wyr. obcych 481; Holub
Lyer 315; Wa'de-Hofrn. ІІ 92-93.
Див. ще менший, мінімум. 

мінута «одиниця вимірювання кутів, 
1/60 градуса; [хвилина Ж]>І, [мищjта] 
«хвилина», [минутйна] «те.», [міщ)т-

мінЯти 

ник] «чарівник» Ж; - р. болг. мию)та, 
бр. міщjта, п. ч. вл. нл. miпuta, слц. 
СЩІ. miпuta, м. минута, схв. міті]т; 
мин{;та,· - через посередництво захід
ноєвропейських мов (нім. Miпute, фр. 
rniпute) запозичено з латинської; лат. 
rniпu ta «маленька, незначна» є дієпри
кметником жін. р. від дієслова minuere 
«зменшувати», пов'язаного з rninor «мен
ший».- СІС2 548; Фасмер ІІ 625; Пре
обр. І 538; НіШІ-Worh 16; Brlickner 
338; Machek ESJC 364; Holub-Lyer 
315; Walde-Hofm. ІІ 92-93.- Див. 
ще менший, мінімум.- Пор. міністр, 
мінус. 

[мfнцар] «безмін» ВеЛ; - ч. mincir, 
слц. mincier; - запозичення з угор
ської мови; уг. rniпcer, rniпcler «те.» 
етимологічно неясне.- Machek ESJC 
363; Holub-Lyer 314. 

мінЯти, мінйти «змінювати; [міняти 
ЖJ», мінйтися «мінятися; сяяти різ
ними кольорами, переливатися», міна 
«обмін», [міна] «Те.; оплата при міновій 
торгівлі; перетворення» Ж. [мінUвецьJ 
(мін.) «шпат» Ж, [міннuк] (ент.) «пере
ливниця райдужна, Apatнra iris L.» Ж, 
[мінЯйликl «ганчірнию> МСБГ, мінЯйло, 
мінЯльник, мінянка «міняння», lміняка, 
зробити] «помінятисю>, [мінЯчка] (ент.} 
«товкунець звичайний, Empis tesse1ata 
Fabr.» Ж, [міньба] «обмін, розмін», [мінь
каІ (у виразі [даеайм.І «давай мінятися»), 
[мінькиІ (у виразі [ходімо м.І «те.»), 
[міньма] «міняючись», мінлИвий, міно
ІJии, мtняльний, [безперемінна] «неод
мінно», вИмін «обмін», вИміна «ТС.>) СУМ, 
Ж. відмінювати «змінювати граматичну 
форму», відмінЯти «змінювати», відміна 
«зміна; різновид; особливість; граматич
ний тип; скасування; [відміщrість; ви
родок, потвора /.К; рахіт /.К; потварна 
дитина, хвора на рахіт; підмінена ди
тина]», відмінник «кращий учень, кра
щий праuівник; [потворна дитина, хвора 
на рахіт]», відмінок «граматична форма 
і•мені; [потворна дитина, хвора на ра
хіт]», [відмінчаІ «пот:!юрна дитина, хво
ра на рахіт; чортеня, яким підмінено 
дитину», відмінний, зміна, [змінк6ване) 
«грошові справи» Ж. [змінне] «розмінні 
гроші» Ж, змінник «той, хто прапює на 
зміні; [зрадник :ЖJ», [змінничкuІ (зоол.) 
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міокард 

«різнотілки, Astasiae» Ж. [змінок:] «век
сель» Ж, [змінчик] «робітник, що при
йшов на зміну іншому», [змінь] (зоол.) 
«різнот лка, Astasia» Ж. [змінковий] 
«вексельний» Ж, змінлИвий, 3Мінний, 
{зм ночний] «вексельний» Ж, [змінйво] 
«поперемінно» Ж. [замін] «заміна, об
мін» Ж, заміна, [замінка] «заміна,обмін», 
замінник, замінювач, замінний, папе
рем нку, напереміну, [напопереміну] Ж. 
незмінник (мат~). неодмінний, обмін, [об
міна] «зміна, відмінність; різновид; ви
куп; потварна дитина, хвора на ра

хіт», [обмінок:] <<nотворна дитина, хвора 
на рахіт», lобмінчик] «міняйло» Ж, об
мінний, [одмінок] «nотворна дитина, хво
ра на рахіт», [одмінча] «Те.», переміна, 
перемінка «переодягання, перерва» СУМ, 
Нед, перемінник «той, хто замінює ін
шого на роботі», перемінлйвий, перемін
ний, [перемінчUвий] Нед, підміна, під
І.tінок «під'VІінена дитина», lпідмінчаІ 
«TG.» Нед, підмінний, поперемінний, 
[примінйтися] «пристосуватися» Нед, 
промін «обмін», [проміна] «те.; завдаток 
Нед», ІnроміннеІ «те, що береться за 
розмін». розмін; - р. менЯть, бр. мя
ніzць, др. мьняти, п. rnieniac, rnienic 
5Ї~, Ч. rneniti, СЛЦ. rnenit', БЛ. rnenjec, 
нл. rnenis, rnenjas, болг. менЯ. м. мени, 
м.енува, GXB. мен.итu, МUjенитu, €ЛН. 
menjati, стсл. мtнити; - псл. menjati, 
meniti, пов'язане 3 шепа «зміна»; -
еверіднене 3 лит. mainas «обмін, зміна», 
лтс. maina «Те.», лат. communis ( <com
moinis) «загальний, звичайний», гот. 
gamains «ТG.», двн. rnein «облудний», 
дінд. тёnіІ) «ПОМСТа», mayate «МіНЯЄ»; 
іє. *rnei- «міняти».- Фасмер ІІ 597-
598; Преобр. І 579; Bruckner 329; Ma
chek ESJC 359; Holub-Kop. 220; 
Schuster-Sewc 898; БЕР ІІІ 739-740; 
Skok ІІ 421-422; Bezlaj ESSJ ІІ 177-
178; Bern. ІІ 49; Pokorny 710.- Пор. 
навперемІнки. 

міокард «серцевий м'яз», міокардій 
«тс.», міокардИт «Захворювання серце
вого м'яза»;- р. болг. миокард, бр. 
міякард, n. miokard, ч. слц. myokard, 
схв. миокардuтис, слн. miokard; - за
позичення з латинської медичної термі
нології; лат. тyocardiuт утворено з 
основ гр. ~,t5~ «м'яз» і харбrа «серце».-
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СІС2 548-549; ССРЛЯ 6, 1032; Holub
Lyer 326; РЧДБЕ 458; Юеіп 1021.
Див. ще кардіограма. 

міома «доброякісна nухлина з м'я
зової тканини»;- р. болг. миома. бр. 
міёма, п. туоmа, ч. слц. туот, схв. 
міtом, слн. miom; - запозичення з ла
тинської медичної термінології; лат. ту
ота утворено від гр. ~-tii-;: «м'яз; миша», 
спорідненого в лат. mus «миша>>, тusku
lus «м'яз», псл. туsь, укр. мuша (пор. 
р. мЬtшца «м'яз»), за допомогою суфікса 
-ота.- СІС2 548; 549; ССРЛЯ 6, 1032; 
Holub-Lyer 326; Юеіп 1021.- Див. 
ще мИша.- Пор. мускул. 

мірабель (сорт жовтої сливи); ~ р. 
мирабель, бр. мірабель, п. mirabela, 
ч. тirabe!ka, слц. тirabela, mirabelka, 
болг. мирабел, схв. мирабёлка, слн. mi
rabela; -запозичення :> французької 
мови; фр. mirabelle «та.» походить від 
іт. mirabella, mirobolano, яке через лат. 
myrobalanuт «те.» зводиться до rp. 
~tupo~riЛavov «бальзам з горіхової nаль
ми», що складається з основ іменників 
~-t6pov «солодкий сік, :Запащна олія, баль
зам», спорідненого з дангл. smeoru, 
sтeru «Жир», двн. smero «тс.», лит. -.;rnar
'as ((мазь, жир», і ~±Лаvо<;; ((жолудь; го
ріх», спорідненого з лат. glans «жолудь», 
ЛИТ. gi\i~, ПСЛ. zeJQdь ((TG.», укр. жолудь; 
недостатньо обгрунтоване нав'язання з 
назвою містечка Мірабо (Mirabeau) на 
півдні Франції (Slownik \Vyr. obLych 
481• ССРЛЯ 6, 1038).- СІС2 549; Ho
lub-Lyer 316; Юuge-Mitzka 480; Dau
zat 477-478; Frisk І 213, ІІ 273-274.
Див. ще жолудь, мИро. 

міраж ((марево; щось уявне, примар

не»;- р. болг. мирtіж, бр. міраж, п. 
mirai, ч. елц. miraz, схв. міірііж; - за· 
позичення з французької мови; фр. тi
rage «ТС.» є похідним від mirer ((захоплю
ватися, милуватися; дивуватися», що 

походить від лат. rnїrari «те.», пов'яза
ного з тirus ((чудовий», спорідненим з 
діНд. srneral) ((ЯКИЙ усміХаЄТЬСЯ>>, ЛТG. 
smiet «сміятися», псл. sm щtі s~. укр. 
сміЯтися.- СІС2 549; ССРЛЯ 6, 1039; 
Kopalinski 635; Dauzat 478; Walde
Hofт. ІІ 94.- Див.· ще сміЯтися. 

міріади ((незліченна кількість»; - р. 
мириадьt, бр. мірьиідьt, п. rnir ady, q, 



міркувати 

myriada, слц. вл. myriada, болг. мири· 
ади, схв. мириjада, слн. miriiida; - за· 
позичення з французької мови; фр. ту· 
riade утворено на основі лат. myrias, 
що походить від гр. І-йрtІі~; (род. в. f1U· 
рt±бо~;) «десять тисяч», пов'язаного з 
f.Li3ptoc;; «незчисленний», можливо, спо
рідненого З сірл. ШUГ «Велика КіЛЬ· 
кість».- СІС2 549; Фасмер І І 626; 
ССРЛЯ 6, 1040; Hiittl-Worth 14; Kopa
Iinski 63.5; · Holub-Lyer 326; Hoiub
Kop. 236; Dauzat 493; Frisk ІІ 271-272; 
Boisacq 6.51. 

міркувати «роздумувати; [помічати 
ЖІ», [міркуватися] «Стримуватися», по
міркований «стриманий, розсудливий»;
бр меркаваць «розмірковувати, мати на
мір, робити висновки; приміряти», п. 
miarkowac «робити висновки; стримува
ти, вгамовувати; відміряти», ч. merciti 
«помічати; спостерігати», [merkovat, 
merkovati) «ТС.)), СJЩ. merkovat' «ДОГЛЯ· 
дати; бути обережним», вл. merkowac 
«помічати», нл. markowas «тс.», м. мерка 
«ПрИДИВЛЯТИСЯ», СХВ. меркати ((ТС.; оці
НЮВаТИ»; - через польське посередни

цтво запозичено з німецької мови; нвн. 
merken «позначати; помічати, розуміти» 
пов'язане з Marke «марка, знак»; на 
слов'янському грунті зазнало зближен
ня з мірка.- Винник 89-90; Фасмер 
ІІ 602; Преобр. І .526; Briickner 330; 
Machek ~SJC 359; Holub-Lyer 310; 
Schuster-Sewc 901; Skok ІІ 408-409; 
Bern. ІІ 37-38.- Див. ще мірка. 

міродавчий (заст.) «який є мірилом, 
авторитетний, керівний» Ж; - п. mia
rodajny, вл. merodajny, болг. меродtі
вен,, М. М?родавен, СХВ. меродііван, СЛН. 
merodiijen «ТС.»; -калька нвн. ma~ge
bend «ТС.», утвореного з основ іменника 
Ма~ «міра, мірка» і дієслова geben «да
вати». 

мірошник, мір6чник, мірошниківна, 
мірошникувати, мірошн,иченко - див. 
міряти. 

[міртук] «відро · місткістю близько 
одного літра для вимірювання молока; 
ківш для набирання борошна; літр Ж; 
старший чабан Ж»; - п. [ mirtuk] «міра 
у півтори кварти», слц. mertuk (заст.) 
«міра, мірка1); -запозичено з угорської 
мови (можливо, через посередництво ру-
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міряти 

мунськоЇі рум. mertic «мірка для вимі
рювання борошна, яке віддають за 
помел; порція вівса; доля, частка»); 
уг. mertek «міра, мірка, норма», мож
ливо, в свою чергу, походить від укр. 

мірчук «міра зерна, яку беруть за по
мел».- Балецкий St. sl. 9, 338; SW 
ІІ 997; Vincenz 10; СДЕЛМ 2.5.5; 
DLRM 493. 

міряти «визначати розмір; [цілити])), 
мірити «те.», мірошникувати, [мірчити] 
«забирати частину зерна за помел», 
мірятися «порівнюватися; намагатися, 
пробувати», міра, [міренникІ «землемір; 
вимірювач; роздавач» Ж. [мірець, мі
рИвчий, мірИнникІ «тс.)) Ж. мірИло, [мі
рицяІ «восьмина, гарнець» Ж. мірка, 
мірник «землемір; [міра сипких тіл]», 
мірниця «одиниця об'єму сипких тіл», 
[мірнИця] «четверик» Ж, [мірність] «по
мірність», [міровеІ «nлата за мірянню> 
Ж. [мір6чне] «ТС.» Ж. [мір6чникІ «мі
рошнию) Ж. мірошник «мельник; [під
майстер, що бере мірчук за помел Ж]», 
Jftірошниківка, мірошниченко, [мірчакІ 
«міра об'єму для рідких і сипких тіл» 
Ж, [мірчийІ «землемір; приймальник 
сукна на сукновальні», мірчук «міра 
зерна, що береться за помел», міряльник, 
[міряникІ «землемір)), ІrtірИльний «вимі· 
рювальний», мірний «розмірений; ви
мірювальний; помірний; проміжний», мі
ряльний, безмір «безмежжя», безмір' я 
«те.», безмірний, [безщмірнийІ «безмір
ний», вИмірити «виміряти; [націлити
ся]», виміріітися «вимірюватися на па
лиці; [вибачатися, виправдовуватися]», 
вИмір «розмір, вимірювання; [мІрчук; 
зерно, яке купують на млині і там же 
змелюють Ж]», вимірник, вимірювач, до
мірний «Відповідний, пропорційний», 
lзмірІ ([з. очuйJ «окомір») ж, змірок «мір· 
ка», [змір'яІ «вимір» Ж, [замірнутиІ «за
махнутися» Я, замірЯти «вимірювати; 
замахуватися», замірЯтися «замахува
тися; мати намір», замір «задум, намір», 
замір «замірювання; [намір; вимірене 
поле]» Г, Ж. [замірка] «намір Я; палиuя 
з нарізками для вимірювання рідини», 
[замірок] «намір» Ж. [заміристий] «са
мовпевнений, зухвалий» Ж, намірЯ
тися «мати намір; наuілюватисю>, намір, 
[навмір І «як попало, без розбору», [на-
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міряти 

умір] «те.», шідмір «надлишок», надмір 
«дуже, занадто», надміру «те.», надмір
ний, (надомір] «зверх, ще раз, на дода
чу» Ж, (назавміру] «надто, надмірно», 
(назауміру] «те.», (нарозмір] «відповід
но» Ж, (немірний] «непомірний», lнемі
ряний] «безмірний, безмежний» Ж, (не
вмірний] «надмірний» Ж, (невзаміру] 
«незрівнянно», невимірний, недомір «не
достача в розмірі», недомірск «[те. ЖІ; 
маломірка», незміренний, (незміренне] 
«незмірно», (незмірено] «те.», незмірний, 
(неомІрний] «неосяжний», непомірний, 
(неумірний] «нерегулярний» Ж, обмі
рювати «визна чати розмір; обманювати 
В мірі», обмір, обмірник «ТОЙ, ХТО обмі
рює», обмірок «недомірок», обмірюваль
ний, перемірка, переобмір, (помір] «мі
ряння» Нед, (помірець] «землемір» Нед, 
(помірчий, помірчик Нед] «ТС.», (помір
ниця] «бочка, в яку сиплять зерно мі
рошнику», (помірка] «присадибна земля; 
міряння Нед», [помірок] «те.», помірний, 
примірЯтися «націлюватися; готувати
ся», (примір] «Намір; приклад», при
мірка, примірник «екземпляр», примі
рочна, примірювальна, примірювшt, при
міром, (примірний] «взятий як приклад» 
Нед, промір «вимір» СУМ, Нед, про
мірник, промірний, розмір, (розмір] 
«розмірювання; мірчук; дерев'яний цир
куль у бондарів», [розмірач] «дерев'яний 
циркуль у бондарів», сумірний, [уміря
ти] «недомірятю>, (умірений] «помір
ний; достатній» Нед, [умір енний] «те.» 
тж, [умірний] «регулярний» Нед; - р. 
мерить, бр. мераць, др. мьрати, п. 
mierzyC, Ч. meriti, СЛЦ. merat', BJI. meric, 
нл. meris, болг. меря, м. мери, схв. ме
рити (мjерити), слн. merШ, стсл. 
мtрити;- псл. meriti, пов'язане з mera 
і, далі, з metiti «мітити; цілитися»; -
СПОріднене З ЛИТ. metas «ЧаС», ГОТ. mitan 
«МіряТИ», ла:г. metior «Міряю», дінд. mati 
«Міряє»; і є. *те- «міряти».- Фасмер 
ІІ 600, 604; Преобр. І 579; Чайкина РР 
1972/2, 112-1 14; Bruckner 330; Machek 
.f:SJё 364; Holub-Kop. 224; Schuster
Sewc 899, 900; БЕР ІІІ 751-753; Стоя
нов 71-72; Младенов 312; Skok ІІ 
436-437; Bezlaj ESSJ ІІ 178; Bern. 11 
50; Mikl. EW 195; Pokorny 703-704.-" 
Пор. мітити. 
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міст 

місИти «м'яти, розминати; топтати», 
Ім есиво] «невелике грузьке болото» Ч, 
місИво СУМ, Ж. місИлка, місИльник, мі· 
сИльний, [міськаво] «брудно, грузько», 
заміс, (підмісь] «домішка» Нед, (прИмісь] 
«тс.» Нед; - р. месИть, бр. мясіць, 
др. мьсити, п. miesic, ч. misiti, слц. 
miesit'' вл. mesiC, нл. mesys, болг. 
меся, м. меси, схв. месити, миjесити, 
слн. mesiti, стсл. мtсити;- псл. mesi
ti; -споріднене з лит. maisyti «міша· 
ТИ», JПС. maisit, ДВН. miskan, данг Л. 
шiscian, лат. miscere «тс.», гр. ~-tf yvu~tt 
«мішаю»; іє. *meiк-/moiк-/mik- «тс.».
Фасмер 11 606-607; Прео§р. І 580; 
Bгuckner 335; Machek ESJC 365; Ho
lub-Kop. 225; Schuster-Sewc 905; БЕР 
ІІІ 761-763; Skok ІІ 422-423; Bezlaj 
ESSJ 11 179; Bern. 11 52-53.- Пор. 
мішати. 

місія «відповідальна роль; делегаuія, 
яку посилають з певною метою; дипло

матичне представниuтво; завдання, до

ручення», місіонер «nроповідник, що 
надсилався християнською церквою до 

нехристияю>, місіонерство «діяльність 
місіонера»; - р. мuссия, бр. місія, п. 
misja, ч. mise, misse, слu. mi<>ia, вл. 
misija, болг. мuсия, м. мисиjа, схв. мu
сиjа, слн. misija; - запозичення з ла
тинської мови; лат. missio «посилка, 
відправлення» пов'язане з mitto «над
силаю, відправляю, супроводжую», оче

видно, спорідненим з ав. maeo- «поси
лати».- СІС2 550; ССРЛЯ 6, 1055; Ko
palinski 636; Holub-Lyer 316; Walde
Hofm. 11 97-98.- Пор. комісія. 

міст «споруда для переходу чи пере

їзду через річку, залізшщю; [дерев'яна 
підлога]», (міснИця] «дошка на дні воза; 
дошка в підлозі» Ж, [містнИця] «дошка 
в підлозі, мості», місток «маленький 
міст; [середня частина човна]», мостИль
ник, мостИна «одна з дошок підлоги, 
мосту; [підлога] Ж», [мостИнці] «дош
ки, покладені на човни для складання 
порома», (мостuще] «місце, де був міст», 
[мостнИця] «товста . дошка, мостина», 
мостова «брук», мостове «ПОДаТОК За 
проїзд через міст», мостовИй «Людина, 
що збирає мито за проїзд через міст», 
мостовИк, [мостовuна] «дошка в мості, 
підлозі, міст Ж», (мостовнИчий] «на-



містер 

глядач мостів», мостИти «настилати 
міст, підлогу, брук; класти, розміщати; 
влаштовувати гніздо», [замост6вий] 
«який знаходиться за мостом», [перед
м6стє] «передмостове укріплення; плац
дарм» Нед, перед мостів' я «місце перед 
мостом», передмостовuй, [підм6стка] 
«примостка; підставка» Г, підм6стки, 
підмоеток СУМ, Нед, підм6стя, п6м[ст 
«підмостки; . настил; [підлога; дошка; 
обапіл, мостина Нед]», [ помістнйця] 
«дошка на дні воза; дошка у підлозі; 
мостина», [пом6стйна] «дошка на дні 
воза; кладка; дошка в підлозі, підлога 
Нед», [п6мосток] «ТС.» Нед, прйміст 
«тротуар; причал для порома; [лавочка 
біля стінки Нед]», прИмістка «підви
щення, прибудоване до стіни; нари, стіл; 
[східець біля печі; підмостки; тимчасо
вий стіл; лавочка]», [прймістки] «під
мостки» Нед, прИмостка «прилагоджена 
для чогось лавочка; підмостки; настил», 
[прймостьl «підмостки» Нед, [промост] 
«гать>> Пі; - р. бр. болг. м. мост, др. 
моет-о «міст; гребля; бруківка», п. ч. 
ели. most, вл. нл. слц. m6st, полаб. 
most, СХВ. маст, GTGЛ. М~СТь; - ПСЛ. 
most'Ь «мkт; шматки дерева, дрібні гіл
ки, накидані на болото чи грузьку землю 
для зручності переходу», пов'язане з 
mesti, metati «кидати»;- зіставлення 
з двн. mast «жердина, щогла, палиия», 
нім. Mast «стовп; щогла» (Holub-Kop. 
230; Stender-Petersen ZfSIPh 13, 258; 
Meringer IF 21, 303) або з лат. ma:Ius 
«Щогла, колода, бруG» (Кiparsky GLG 
47; Fick ВВ 29, 235) позбавлені грун
ту.- Фасмер ІІ 622; Преобр. І 560; 
Brii<;kner 344; Machek ESJC 374; Schus
ter-Sewc 955; Olesch 596; Младенов 305; 
Skok ІІ 459; Bezlaj ESSJ ІІ 196.- Див. 
ще местИ, метати.- Пор. місто, місце, 
мотати. 

мі стер «найменування чоловіка в 
Англії і Америці (вживається разом з 
іменем або прізвищем)», містрис «мі
Gіс»;- р. болг. мucmep, бр. містар, 
п. ч. слц. mister, схв. .мucmep, слн. 
mister; -запозичення з англійської мо
ви; анг.т:t. mister є видозміненою формою 
с.rюва master (утвердилося під впливом 
давнішої форми жін. р. mistress), що 
походить від еангл. maistre (данРЛ. 

ЗІ" 

містифікація 

mregester), яке зводиться до лат. ma
gister «начальник, керівник».- СІС2 550; 
ССРЛЯ 6, 1056; Kopalinski 636; Ho
lub-Lyer 316; Юеіn 988; NSD 1588; 
Skeat 330; ODEE 582.- Див. ще ма
гістр. 

містерія «таємничі релігійні обряди 
у античних народів; середньовічна ре
лігійна драма», містеріальний; - р. 
болг. мистерия, бр. містарьtя, п. miste
rium, ч. mysterium, слц. misterium, 
БЛ. misteriozny, М. мистериjа, СХВ. MU
cтёpflj, мuстёриjа, слн. misterij;- за
позичення з німецької мови; нім. Myste
rium (мн. Mysteria) походить від лат. 
myst!'!rium «таємниия», мн. myst~ria «та
ємничий культ; містеріЇ», яке зводиться 
до гр. f.tUO"'t"'ljptov «таємниия, таїнство», 
пов'язаного з f.tOФ «закриваю очі, губи», 
переконливо не з'ясованого.- СІС2 550; 
Фасмер ІІ 627; Преобр. І 539; Kopalinski 
636; Holub-Lyer 327; Frisk ІІ 279-
281.- Пор. містика. 

містець, містІіж- див. мистець. 
містика, містик, містицИзм, містйч

нийf - р. болг. м. мuстика, бр. містьt
ка, п. mistyka, ч. ели. вл. mystika, 
схв. мі'.tстика, слн. mi::-tika; - запози
чення з західноєвропейських мов; нім. 
Mystik, фр. mystique, англ. mystic по
ходять від лат. mysticus «містичний, 
таємний, таємничий», що зводиться до 
гр. f.tUO"'t"tx6 ~ «містер ій ний, виголошу
ваний у містеріях», пов'язаного з f.tU· 
a-r7jptov «містерія; таємниця, таїнство», 
f.tOO"'trJ~ «таємничий».- СІС2 550; Kopa
linski 636-637; Holub-Lyer 327; Dau
zat 494; Юеіn 1023.- ДИв. ще містерія. 

містифікація «введення в оману», 
містифікатор, містифікувати;- р. 
болг. мистификацuя, бр. /nістЬtфікацьІЯ, 
п. mistyfikacja, ч. mystifikace, ели. 
mystifikacia, вл. mystifikacija, м. схв. 
мистификацujа, слн. mistifikacija; -
запозичення з франиузької мови; фр. 
mystification пов'язане з mystifier «міс
тифікуватю>, утвореним з кореня слова 
mystique «містичний; містика» (гр. J.tO· 
O"'trJG «ТаєМНИЧИЙ») і словотворчого КОМ
понента -fier, що зводиться до лат. 
facere «робити».- СІС2 550; ССРЛЯ 6, 
1057; Kopalinski 636-637; Dauzat 494.
Див. ще містика, факт. 
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місто 

місто «великий населений пункт; 
(заст.) місuевість, місце», містечко «се
лище міського типу», [містuлище] «по
судина, резервуар» Ж. містИна «місце, 
місuевість, [містечко ЖІ», [містискоІ 
«плаuента» Ж, [містuще, лtістій] «тє.» 
Ж, [містичІ «міщанин» Ж, [містове] 
«мито за право торгівлі на базарі», 
[міст6чкоІ «містечко, ринок» Ж, [мі
стІіж] «мешканець міста» Ж, [містяне] 
«міське мито» Ж, містянuн «мешканеuь 
міста», міщанИн, міщанство, ІміщанчукІ 
«син міщанина», [міщук] «мешканець 
міста, міщанин» Ж. [місто] «замість; 
ніби», [містьІ «замість», [мійскийІ «мі
ський» Ж. Бі, [містйвий] «змістовний» 
Ж, місткИй «такий, що багато вміщує», 
міськИй, [містовuйІ «міський», містИти, 
вміст, вмістuлище, вміст11mель «резер
вуар» Ж, зміст, змістовний, [замістяІ 
«передмістя», заміснИк, заміснИцтво, за
міснИй, заміськИй, замістИти, заміща
ти, намfсник, наміснИцтво СУМ, Ж. 
[намістничий] Ж, намістйти «помісти
тю>, [невмістний] «недоречний» Ж, пере
містйти, передмістя, передміщанин 
«житель · передмістю>, під міськИй, [по
місто] «посада», помістя, поміщик, по
міщицтва, [п6містьІ «замість; неначе», 
позаміськuй, приміщення, приміськИй, 
примістuти, сумісник, сумісництво, су
містuти, суміщати, умістИлище, умі
стище, [умісткаІ «вміщення об' яви в 
газеті» Нед, [умісті] «разом» Шейк, 
ІумістоІ «замість» Шейк;- р. место 
«місце; місцевість», местечко «місuина; 
містечко (селище)», бр. места (заст.) 
«місто; [базарна площа]», др. мьсто, 
«місце; селище», п. miasto «місто; ри
нок», Ч. mesto «МіСТО», mfsto «Micue», 
слu. mesto «місто», miesto «місuе», вл. 
нл. mesto «місто; місце; площа», болг. 
лtЯсто «місuе; місцевість», м. место 
«Місце; МісТО», СХВ. место (лtjесто), 
СЛН. mesto «ТС.», СТСЛ. М1; СТ~ «Місце»; -
псл. * mesto «місuе», давніше, очевидно, 
«накидане на землю покриття для розта

шування», пов'язане з metati, mesti 
«кидати»; - зіставлення з лит. misti 
«харчування» та ін. ( Фасмер ІІ 608; Пре
обр. І 580; Trautmann 185) або з лит. 
mіёїаs «кіл» та ін. (Bern. 11 52; Ho
Jub-Kop. 225) позбавлені підстав; роз-
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місяць 

виток значення «великий населений 
пункт» (через проміжне «базарна площа, 
ринок») відбувся, очевидно, під вvпли
вом польської мови.- Schuster-Sewc 
903-904; Bezlaj ESSJ 11 179-180.
Див. ще местИ, метати.- Пор. за
мість, міст, намість. 

[містушити] «місити, м'яти, товкти; 
третирувати» Ж, [містучuтиІ «те.» Ж, 
[містуищтися] повктися, неспокійно 
поводитися» Ме; - очевидно, рез у ль тат 
контамінації слів метуutuтися і місИти 
(див.). 

місце «простір, місuевість; плацен
та>>, [мійсцеІ «Micue», [мійце] «те.» Пі, 
[місце] «невелике місце; невелика пло
ща землі» Бі, [місцевuк] «мешканеuь 
певної місuевості» Ж, місцевість, лtіс
цuна «місuе; [містечко ЖІ», місцевий, 
місцЯми «де-не-де»; - бр. [мьйсцеІ «міс
це», п. miejsce ( < miestce) «те.»; -
ПСЛ. mestьce, зменш. від mesto «Місце»; 
в українській мові uя форма (поряд з 
місто «те.») м<;>гла бути підтримана 
впливом польської мови.- Див. ще 
місто. 

місЮрка1 (іст.) «шолом із сіткою, яка 
накладалася на обличчя і плечі», ми
сЮрка; - р. ст. мисЮрка, бр. ст. лtи
сурка; - очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. misiurka «Те.» походить 
від ар. Misur (Misr) «Єгипет»; з Єгипту 
цей вид шолома веде свій початок.
ОнЬІшкевич Исслед. п. яз. 245; Фасмер 
11 628; Беркавич РР 1982/2, 154-155; 
Срезн. ІІ 153-154; Бульша 204; 
Briickner 338. 

[місюрка2 ] «бусина, бісерина» Ж, Ілtі
сь6рокІ «прикраса, підвісок» О; - оче
видно, результат видазміни деетимоло
гізованої форми [бісур, бuсюр] ((те.»; 
зіставляється також (О І 445) з п. wi
siorek «брелочою>.- Див. ще бісер. 

місяць «супутник землі; частина ро
ку», місячник «громадська акuія трива
лістю в один місяць; періодичне видан
ня; [мінливий, як місяць Ж; лунатик]», 
місячина (іст.) «забезr:ечення натурою 
кріпосних селян, за місяuь», [місячка] 
«менструаuії», [місячне] «Те.», [лtісяut
ник] «лунатик», [місяитикиІ «казкові 
люди, що бувають місяць чоловіками, 
а місяць жінками» Ко, [місяцьовtітий] 



мІсячник 

«місяцеподібний» Ж. місячний, місяш
ний, безмісяччя, примісячитися; - р. 
бр. месяц, др. мьсяць, п. miesiq,c, ч. 
mesic, СЛЦ. mesiaG, БЛ. mesac, HJI. mja
SCC, болг. М. месец, СХВ. месец, Лt/есец, 
слн. mesec, стсл. м Ьс~ць.;- псл. me
s~cь; -споріднене з лит. mёnuo, me
nesis «місяць», гот. mёna, лат. mёnsis, 
Гр. !1-IJV, дінд. mal), masal) «Т~.»; іє. 
*mёns-, *mёs-, що вважається пов'яза
ним з *mё- «міряти».- Фасмер 11 608-
609; Преобр. І 581; Briickner 334; Ma
chek ESJC 360; Holub-Kop. 220; 
Schuster-SewG 901-903; БЕР ІІІ 755-
757; Skok 11 437-438; Bezlaj ESSJ 
ІІ 179; Bern. 11 51; Pokorny 732; Мель
ничук 3тимология 1984, 140. 

місячник1 (бот.) «лунарія, Luпaria; 
[редька, Raphanus sativus Кур]»; - п. 
miesi<Jocznka, ч. mesiёnice, слu. mе
sаёпіса, БЛ. mesaёnica «TG.»;- ПОХідне 
утворення від місяць, можливо, зумов
лене впливом латинської наукової назви 
luпaria, похідної від luna «місяuь»; 
назва зумовлена подібністю плодів лу
нарії до серпа місяuя; неревесення назви 
на редьку зумовлене загальною подіб
ністю її до лунарії.- Нейштадт 283; 
Machek Jm. rostl. 65.- Див. ще місяць. 

[місячник2 ] (іхт.) «місяuь-риба, Mola 
mola (Orthragoriscus mola)» Ж; - по
хідне утворення від місяць; назва зу
мовлена круглою формою риби, подіб
ної до місяця.- БС3 25, 473.- Див. 
ще місяць. 

мітелка -див. местИ. 
міти- див. іміти. 
[мітиrувати] «заспокоювати, угамо

вувати» Ж; - запозичення з польської 
мови; п. mitygowac «заспокоювати, стри
муватИ>> походить від лат. mrtigare «по
м'якшувати, заспокоювати», пов'язаного 
з mltis «м'який; ніжний; спокійний», 
спорідненим з ді рл. moith «м'який», 
лит. mielas, mylas «милий, приємний», 
псл. mil-ь «милий».- Sl. wyr. obcych 
48.3; Briickner 337; Walde-Hofm. 11 
96.- Див. ще мИлий. 

мітинг, мітингувати; -- р. болг. м. 
мИтинг, бр. мітьтг, п. mityпg, ч. mi
tink (meeting), слц. слн. miting, вл. 
meeting, схв. мйтинг; - запозичення з 
ангJlійської мови; англ. meetiпg «збори, 

міткаль 

засідання; спортивні змагання» є по
хідним від дієслова meet «зустрічатися, -
СХОДИТИСЯ», яке ЗВОДИТЬСЯ ДО дангл. 

mёtan «знаходитися, зустрічатися», спо
рідненого з дісл. mёta «зустрічати», 
гот. gamotjaп «те.».- СІС2 550; Аку
ленко 141; Фасмер 11 629; ССР ЛЯ 6, 
1060; Боровай Путь слова 283-287; 
KopaliПski 638; Holub-Lyer 317; ODEE 
567; Юеіп 957, 1002. 

мітити «ставити мітку; мати на увазі, 
намічати; цілити», [міта] (заст.) «ПО
мітка» СУМ, Ж, мітка, мітчик, міткий 
«влучний», [міткИй] «примітний», мі
чений, [вИмітка] «замітка, запис» Я. 
відмітина «пляма іншого кольору на 
шкірі тварини», відмітка, відмітчик, 
[домітувати] «метикувати» Ж, заміча
ти, [заміт] «пам'ять, спостерігання» 
Я, [замітина] «зарубка у теслярів» Я, 
замітка СУМ, Ж. [замічка] «замітка» 
Ж, заміткИй «примітний», замітлИвий 
«спостережливий», [замітниця] «довге і 
тонке дерево, яке сплавляють» ВеЗн, 
[измічати] «спостерігатИ>> Ж. намітка, 
[невзаміту] «непримітно», [невмітно] 
«те.», [одметний] «відмінний чимось від 
іншого» Дз, помічати «спостерігати; ро
бити помітки», помітка, помітний, по
мітливий «спостережливий», примічdти, 
приміта, примітка, [прИмітка] «при
міта», примітливий «уважний», при
мітний; - р. метить, бр. меціць, др. 
мьтити, п. przymiot «nриміта, ознака», 
болг. смЯтам «рахувати, вичисляти, 
вважати», схв. замиjетити «примітити», 
приметити «те.; зазначити»;- псл. me
titi опосередковано пов'язане з metati 
«метати»; - зіставляється з дінд. ma
til) «міра, пізнаннЯ», лат. mёtior «мі
ряю», гр. !1"iJ't't;; «рада; розум», дангл. 

mood «міра», пов'язаними з іє. *mё·· 
«міряти»; можливий також більш від
далений зв'язок з гот. maitan «рубати, 
різати, висікатю>.- Фасмер 11 610; Пре
обр. І 581; Младенов 596; Skok 11 423; 
Bern. 11 54; Mikl. EW 196; Trautmann 
179; Pokorny 703-704. 

міткаль «сорт дешевої бавовняної 
тканини»;- р. миткdль, бр. міткаль. 
п. ч. mitkal, слн: mitkal; - через по
середниuтво північнотюркських мов 
(чаr. mutkal, тат. миткаль) запозиче-
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мітла 

но з перської (перс. metqal «тканина») 
або з арабської мови (ар. mіtkіЩі)).
Фасмер ІІ 629; Галпуллин РР 1976/6, 
82; Преобр. І 539; Горяев 210; Шипова 
235; ТСБМ ІІІ 163; Sl. wyr. obcych 
483; Bern. Il 63; Mikl. EW 198. 

мітла1 , мітластий, мітлатий, міт
лище, мітлЯр - див. местИ. 

мітла2- див. мітлИця. 
мітлИця (бот.) «ПОльовиця, Agrostis 

L.; [жарновеuь віниковий, Sarothamnus 
scoparius Wimm. Mak; віниччя, Kochia 
Roth. Mak; стоколос, Bromus L.; ко
стриuя лучна, Festuca pratensis Huds.; 
вівсюнець пухнастий, Avena pubescens; 
грястиuя збірна, Dactylis glomerata L.; 
аїра, Aira L. Ж; метельник, Sparcium 
L. Ж; тонконіг, Роа L. Mak; пажитниця 
п'янка, Lolium temulentum L. Mak», 
(метелиця] «мітлиuя; хрінниця смердю
ча, Lepidium ruderale L.» Mak, (мете
лиитик] «хрінниця смердюча» Mak, (ме
телка] «молочай кипарисовидний, Eu
phorbia cyparissias L.» Mak, (метелочки] 
«хрінниuя смердюча», метельник «Spar
cium L.», (метла] «костриuя лучна; 
солодушка звичайна, Hedisarum obscu
rum» Mak, (метлtlця] «мітлиця; стоко
лос; костриuя лучна; вівсюнеuь пух
настий; грястиuя збірна; аїра Mak; 
тонконіг Mak; туніка, Тиnіса prolifera 
Scop. Mak», (метличuще] «поле, заросле 
мітлиuею» Ж, метлЮг «Apera Adans.; 
[мітлиuя]», (метлюга] «мітлиuя» Mak, 
(метлЮк] «мітлиuя звичайна, Agrostis 
vulgaris With.» ВеНЗн, Mak, (метлюх] 
«мітлиця», (метлюха] «те.», (мітельник] 
«мітлиця Ж; жариовець віннковий Mak; 
віниччя Mak», [мітельниця] «мітлиця 
звичайна» Mak, (мітла] «мітлиuя; ві
ниччя Mak; тонконіг Mak; омела біла, 
Viscum album L. Mak; костриuя лучна 
Mak», (мітлtlчина] «мітлиця Ж; метель
ник Ж; метлюг звичайний, Apera spica 
venti Ж; жариовець віннковий Mak; 
віниччя Mak», (мітличк:а] «стоколос» 
Mak, (мітл6чине] «мітлиuя Ж; метель
ник Ж; метлюг звичайний Ж; жарно
веuь віннковий Mak», [мотелtlця] «аїра; 
якась отруйна рослина» О; - р. ме
тельник «метельник», метлtlца «мет
люг», мЯтлик «тонконіг», [метелица] 
«аїра», [метёлка] «метлюг», [метлига] 
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міфологія 

«тонконіг; метлюг звичайний», (метлtlк] 
«Тонконіг лучний, Роа pra tensis, L.», 
[метлtlчник] «метлюг звичайний», [мет
лЯк] «Мітлиuя», (мятлtlга] «тонконіг луч
ний», (мятлtlка] «мітлиuя біла; тонко
ніг лучний», (лtятлtlца] «тонконіг», бр. 
мятліца «мітлиuя; жариовець віника
вий; [стоколос житній, Bromus seca
linus L.]», мятлічка «метлюг», (мятла] 
«те.», (мятлюг] «те.; мітлиuя; стоко
лос», [мятлюжок] «мітлиuя», п. mietlica 
«мітлиuя; [метлюг]», ч. metlice «метлюг; 
аїра», [metlica] «жарновець віниковий>>, 
слц. metlica «метлюг, [аїра]», нл. mjeHa 
«метщог», болг. [метлица] «тонконіг», 
(метлtlк, метлtlка] «те.», [метла] «аїра, 
Aira capillaris»; - псл. metь!ica, по
хідне від metьla «віник»; назва зумовле
на тим, що колоски цих видів рослин 
здебільшого зібрані у волоть (мітелку), 
а також тим, що з них в'яжуть віники 
(мітли); пор. інші назви хрінниці смер
дючої: [вінички, віничник].- Шамота 
152; Нейштадт 106-107; Machek J m. 
rostl. 290; Schuster-Sewc 928-929; БЕР 
ІІІ 769-770.- Див. ще местИ. 

мітниця, мітність -див. уміти. 
міть- див. мить. 
міф «стародавня фантастична народ

на оповідь», заGт . • иіт «TG.» Ж, міфіч
ний; - р. миф, бр. міф, п. mit, myt, 
ч. mytus, mythus, слu. myt, mytus, вл. 
mytos, болг. м. мит, схв. мат, слн. 
mit; - через посередництво латинської 
мови (лат. mythos) запозичено з грець
кої; гр. fti31'}o~ «слово; промова; розпо
відь; міф» остаточно не з'ясоване; були 
спроби пов'язати з гот. maudijan «зга
дувати», ЛИТ. maudziu, mausti «ПрИ
страсно бажати», пед. myslь «мисль'>.
СІС2 551; Фасмер Il 629; Kopalinski 
637; Frisk ІІ 265. 

міфологія «сукупність міфів; наука 
про міфи», міфологічний; - р. мифо
л6гия, бр. міфал6гія, п. mitologia, myto
logja, ч. mythologie; mytologie, слu. my
tol6gia, вл. mytologija, болг. митол6-
гия, м. митологиjа, · схв. митолдгиjа, 
слн. mitologija; - запозичення з фран
цузької мови; фр. mythologie через 
пізньолатинське mythologia зводиться 
до гр. ~-tuitoЛoyta «виклад переказів, 
міфологія», утвореного з основи імен-



міх 

ника ~-tuito~ «міф» і словотворчого компо
нента -Лоуtа, пов'язаного з ЛЬуоG «слово, 
розум».- СІС2 551; ССРЛЯ 6, 1065; 
Kopalinski 637; Holub-Lyer 327; Dau
zat 494.- Див. ще логіка, міф. 

міх «мішок; вичинена шкура; при
стрій для нагнітання повітря; бурдюк», 
[міховИна] «тканина для мішків», Імі
ховник] «хутровик» Пі, міщечник «спе
кулянт, що перевозить продукти в міш
ках», міщечниц1118о, [міutкове] «збір за 
мішок зерна» Ж, міutковИна «тканина 
для мішкіВ>>, міut6к «лантух; [міх для 
роздування; шкіряний бурдюк Ж; вид 
рибальської сітки Дз», [міща] «малень
кий мішок; пухирець Ж», [міщук] «те.» 
Ж, міхуватий «мішкуватий», міutечний, 
мішкуватий; - р. мех «хутро; бурдюк; 
піддувало>>, бр. мех «мішою>, др. мьх-о 
«шкура; мішок», п. miech «мішок; під
дувалО», ч. mech «міх; піддувало; бур
ДЮК», слц. mech «те.; мішок», вл. нл. 
mech «ТС.», бОЛГ. МЄХ, МЯХ «бурдюК (для 
рідини); міх», м. меиита «бурдюк; міх 
(ВОЛИНКИ)», СХВ. ме Х «ТС.», СЛН. meh 
«шкура; міх; мішок», стсл. мtх-ь. «міх, 
бурдюк»;- псл. *mех-ь «мію>;- спорід
нене З ЛИТ. maiSa5 «МіШОК», ЛТС. maiss 
«те.», прус. moasis «ковальський міх; 
піддувало», двн. meisa «прилад для 
носіння вантажу на спині>>, дінд. me~al) 
«баран, шкура»; іє. *moiso-s «вівця; 
міх».- Фасмер ІІ 612; Преобр. І~ 581-
582; Bri.ickner 331; Machek ESJC )58; 
Holub-Kop. 219-220; Schuster-Sewc 
896; Младенов 312-313; Skok ІІ 421; 
Bezlaj ESSJ Il 175-176; Трубачев Рем. 
терминол. 377-378; Bern. ІІ 46-47; 
Trautmann 165; Stang .35; Pokorny 747. 

[міхунка] (бот.) «фізаліс, марунка, 
Physalis L.>> Mak, [міхурка, міхурн.ицяl 
«те.>> Mak, міхурник «Colutea L.», [міху
ринка] «ТС.» Mak; - п. [miechuwka] «фі
заліо>, [miechunkal «те.; міхурник», ч. 
mechyfпfk «МіхурНИК», [mechuпka) «фі
заЛіс» (з п.), слц. mechurnik «міхур
ник»; - похідні ·утворення від міхур; 
назви зумовлені тим, що плоди uих 
рослин знаходяться в здутих закритих 

чашечках або міхурцях.- Нейштадт 50; 
БС3 35, 286; 45, 6; Machek J m. rostl. 
124, 205-206.- Див. ще міхур.- Пор. 
мохунка. 

мічман 

міхур «пузир, пухир; [бурдюк ЖJ», 
Іміхuр, міхирИна] «те.» Ж, [міхунка] 
«абGцес» Ж. ВеУг, (міхурка] «те.» Ж. 
[міхурчатай] Ж; - р. (михИрь] «mem
brum virile», n. [miechur] «еечовий мі
хур», ч. mechyf «nухир; сечовий міхур», 
слц. mechur «пузир», болг. мехr)р «пу
хир; міхур», М. меур «Міхур», СХВ. ме
хї]р «пухир; міхур», слн. mehur «тG.»;
псл. mexur'Ь ( <* moixour-), mexyrь 
( <*moixur-) похідне від mех-ь «міх»; 
у якийсь спосіб пов'язане також з 
[махна, м6ита].- Фасмер ІІ 630; Пре
обр. І 581--582; Bruckner 328; Machek 
ESJC 358; Holub--Kop. 219--220; Bez
!aj ESSJ ІІ 176; Bern. ІІ 46-47.- Див. 
ще міх.- Пор. мбхна, мбшна. 

міцики, міцка, міц6к- див. мйцька1 . 
міць «сила, міцність, могутність», 

[моц ж. моца Бі] «Те.», міцність, (оwіц
нота, міснота], моцак «силач; [міцне 
яйuе, биток; міцний тютюн Жl», !мо
цака] «силач; міцне яйце», (мацак] «си
лач; міuний тютюн» Ж, моцар «силач; 
(заст.) володар Бі», (моцdрс1118о] «могут
ність», міцнИй, [міснИй] «міцний», {мац
нИй] «Те.» Бі, Пі, міцнИти «робити, міц
ним, зміцнювати», міцніти, міцніutа
ти, [масувати] «укріпляти», [моцнИти] 
«кріпити; кріпитися», моцувсітися «з ве
ликим зусиллям робити щось; мірятися 
силами», [моцювdти] «посилювати, зміu
нювати; напружуватИ>.', [.моцюRатися] 
«Моцуватися», [моц] «багато Ж; дуже 
МСБГ», (зм6цна] «З усіх сил» Ж, [на
міць] «дуже міцно», [неміць] «неміч» Ж, 
(немоценний] «який перевищує сили», 
[обезм6цнітu] «знесилітИ>> Пі, улtіцнЯтu 
«зміuнювати», [умоцнЯти] «закріплю
вати, робити міцним» Нед, [умоць6ву
ватu] «те.», [умоцювdтися] «зробитися 
міuнішим», [умоц6ванuй] «закріплений; 
зміцнений» Нед, ст. люц-о «спроможність, 
сила, чинність; збройні сиЛи» (1436, 
1455, 1462), моцньш «могутній, непо
хитний; правомочний» (1434, 1436, 
1440-1492);- давнЄ запозичення з 
польської мови; п. moG «сила, міпь» від
повідає укр. зает. міч «сила, змога», 
пов'язаному з могтИ.- Richhardt 78.
Див. ще могтИ. 

мічман «звання у військово-морських 
силах СРСР», мічманка «формений 
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мішати 

кашкет старшого і молодшого складу 
флоту»; - р. болг. мuчман, бр. мічман, 
п. miczmaп, ч. слu. miёman; - через 
посередниитво російської мови запози
чено з англійської; англ. midshipmaп 
«корабельний гардемарин» складається 
з nрикметника mid «середній», сnорід
неного з лат. medius «те.», псл. *medja 
«межа», та іменника shipman «шкіпер; 
(заст.) моряк», утвореного з іменників 
ship <~корабель», спорідненого з ді сл. 
гог. skip, двн. skif «TG.», і man «людина», 
спорідненого з дінд. maпu]:I «людина, 
чоловік», псл. ШQZЬ «чоловіК>>, укр. муж; 
менш переконливе виведення з гол. 

mitsrnan (Смирнов 197).- СІС2 555; Фас
мер ІІ 630; Преобр. І 540; Kopaliiiski 
629; Matzeпauer 254; Юеіn 930, 977.
Див. ще межа, муж. 

мішати «змішувати; заважати», мі
шатися «ВМЇШуВаТИСЯ, втручаТИСЯ», [мі
шак] «мішалка>) ж, міииілка, міиаіль
ник, [міиюнець] «метис, гібрид, виро
док; порушник спокою» Ж. [міииіник] 
«селянин, що дає своїх овеuь пастися 

разом з чужими» Ж. мішанИна, міщани
ця, міщанка «кормова суміш; [спільне 
пасовисько Ж]», Іміщанє] «суміш; спіль
не пасовисько» Ж, [міщка] «палиця для 
мішання рідини; суміш», [міицjн] «мі
шалка» Ж, міщальний, міщаний, міщма 
«упереміш», впереміщ, впереміщку, впо
міш «Те.», вс!}міщ, домішка, зміщувач, 
зміщувальний, [заміщанство] «збенте
женість» Я, [заміиюнuна] «мішанина; 
сум'яття», заміииіння, заміщка «рідка 
страва; напіврідка суміш кормів», за
міщка «замішання, перешкода», [наміш] 
«сміття, суміш» Пі, (намішованик] «Вид 
печива, пирога» Ж, [намішуваник] «вид 
хліба», обміщка «висівки або мука, що 
підмішується до корму», [перемішка] 
«перешкода; переміна; змішування», (пе
ремішне] «впереміш» Нед, помісь, по
міха «перешкода», [поміщ] «мішанина; 
впереміш» Нед, [прuмісь Нед, прuлtіщка 
Нед, прuміитий Нед], c!}мiut, сумішка, 
[с!}мішниця] «компост>) Нед, [с!}міитий] 
«змішаний» Нед, [уміщка] «придача; гар
нір, приправа» Нед, упереміr.u, упер Є
мішку, усt)міщ; - р. мещать, бр. мя
шаць, др. мьщати, п. mieszac, слц. 
miesat', вл. mesec, нл. mesas, полаб. 
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rnessat, болг. меиtам, м. меща, схв. ме
шати, слн. rnesati, стсл. мtшdти;
псл. mesati ( <*mesjati) «мішати», по
в'язане чергуванням приголосних з me
siti «Місити».- Див. ще місИти. 

мішень щіль для стрільби»; - р. 
мишень, [нищан] «знак, печатка>), бр. 
міщань, др. мищень «печатка», болг. ми
шен( а), М. Нишан «Мішень; ЗНаК», СХВ. 
нйиtан щіль»; - запозичення з туреuь· 
кої мови; тур. піsап «мішень; знаю> по
ходить від перс. niSa п «те.»; спроба 
(Ильинский ИОРЯС 20/3, 76) довести 
споконвічно слов'янське походження не· 
переконлива.- Фасмер 11 630; Аракин 
ТюркизмьІ 130; Преобр. І 540; Шипова 
236; Mikl. EW 215; ТЕ! 11 135; Matze· 
пauer 255. 

мішкати, міщканець, мешкане- див. 
мешкати. 

[мішунка] (бот.) «Prunus insititia va
riet.» (сорт простої сливи) ВеНЗн, .Маk, 
(міщчунка, мощt)рка] «те.» тж; - не
ясне. 

мішура «сріблясті або золотисті ме
талеві нитки, що йдуть на виготовлення 
парчі»; -бр. міщура; -запозичення з 
російської мови; р. мищура виводиться 
від ар. mozavvir «підробка».- Фасмер 
ІІ 631; Преобр. І 540; Шипова 236; 
Горяев 211; Mikl. EW 205; Lokotsch 
123. 

[міщул] «мішок; мішечок для сиру» 
Ж; - похідне утворення від міх (мі
июк), очевидно, зближене з молдав
ськими означеними формами і.мепників 
на -ул.- Див. ще міх. 

мла «темрява; туман; марево», імла, 
[имла] Ж1 [мгла] «ТС.», імлИстий, млИс
тий, [мглuтися] «розпливатися в імлі» 
Ж, [(і)млuти] «мрячіти» Ба;- р. мгла, 
бр. імгла, др. мьгла, п. mgla. ч. m1ha, 
ст. mhla, слц. hmla, вл. mhla, нл. mla, 
полаб. meagla, болг. м'Огла, м. магла, 
схв. магла, слн. meg!a, стсл. Mh.rl\t~;
псл. mьgla, пов'язане з mьziti «мжи
ти»; - споріднене з лит. migla «ту
маю>, лтс. шigla, гр. 6ft[ хлч «те.», дінд. 
meghal) «хмара»; . іе. *meigh- «мигати; 
темрява; хмара».- Фасмер ІІ 587; Пре_:: 
абр. І 518; Briickпer 329; Machek J;SJC 
368; Ho!ub-Kop. 227; Schuster-Sewc 
906; Olesch І 560-561; Skok 11 353; 



млавіч 

Bezlaj ESSJ ІІ 
Trautmann 184; 
мжИти. 

175; Mikl. EW 209; 
Pokorny 71Z.- Пор. 

[млавіч] «умить» О; - очевидно, ре
зультат вилозміни виразу [намлі6каІ 
«те.», у якому компонент млі -зазнав 

помилкового осмислешІя як форма місц. 
в. від не існуючого в такому оsначенні 
*мла.- Див. ще мліг, намліока. 

[млад] (601.) «в'яз, берест, Ulmus 
campe<>tris. L.» ВеНЗн; - неясне; мож 
ливо, видозмінене запозичення, пов'я· 
з~не з ч. mlad «молоде дерево, молодий 
ЛJС». 

[млака] «3аболочена низина; баг
но; трясовина», [млакІ «зарослий тра
вою болотяний простір; трава, що росте 
на мочарах» Ме, Мо, [млак6винаl «багно, 
трясовина Ж; трава, що росте на багні 
Мо», СwлачІвка 1 «гноївка'>, [млачнйцяІ 
(ент.) «болотяна муха, бджоловилка зви
чайна, Eristalis tenax L.» ВеНЗн, [мла
чак] «багнисте місuе, заросле травою» 
Ме, lмлаковатийІ «багнистий» Ж, [мла· 
ковuтий ВеНЗн, млачний ЖІ «Те.»; - П. 
[ mlaka] «багнисте місuе»; - запозичен
ня з східнороманських мов; молд. мла
КЕ! «багно>>, рум. m!aca «те.» походять з 
південнослов'янських мов; болг. млака 
«багнисте місuе», м. млака «болото» 
схв. млііка «калюжа; багнисте місuе»' 
слн. mlaka «калюжа», як і ч. слu: 
mla~a «калюжа», споріднені з р. [лtо
локитаІ «болото», п. [mlokicina] «стру
мок; болотна верба» і зводяться до псл. 
*molka «болото», кореневого варіанта з 
давнім інфіксом -1-, пов'язаного з mok
nQti «мокнути», mokr-ь «мокрий»; недо
статньо обгрунтована реконструкuія 
(Machek ESJC 367; Holub-Kop. 226) 
псл. *mlaka і зіставлення з лтс. placis 
«болото».- Мельничук Молд. зл. 168; 
Толстой Сл. геогр. терм. 152-153; 
СДЕЛМ 262; DLRM 509; Skok ІІ 440· 
Bezlaj ESSJ ІІ 187; Bern. ІІ 72; Мель: 
н~чук Мовозн. 1980/6, 54.- Див. ще 
мокнути. 

_мтісюівець (бот.) «валеріанела, Va
lerшпella Mill. Ж. Mak; фітеума, Phy
teuma L.» Ж; - неясне; - припускає
ться зв'язок із звуконаслідувальними 
дієсловами вл. mlaskac «чмокати, хлю
пати», нл. шlaskas, ч. mlaskati, слц. 
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млИньюі-млИнька 

ml'askat' «те.», болг. млЯскам «чмока
ти», схв. мJЬііскати «чавкати; в'яло 
їсти», слн. mlaskati щмокати».- Bern. 
li 64. 

[млевінь] «болото'> Ж;- неясне. 

[мле3йця] (бот.) «молочка примор
ська, Glaux maritima L.» Ж; - запо
зичення з чеської або словацької мов· 
пор. ч mlezivo «молозиво»; назва зумов~ 
лена тим, що корови після молочки 
дають багато молока.- Machek J m. 
rostl. 175.- Див. ще молозиво. 

млин «споруда, що розмелює зерно», 

[млен] «палиця в жорнах для оf\ертання 
каменя», млИво «помел; зерно на помел; 

борошно», [млинарІ «мельник, мірош
ник», млинарство, [млинець] «вітрячок 
для лякання птахів», [млинr.іна] «неве
ликий млин» Ж, [млинйцяІ «те.», lмлu
нйсько] «місuе, де був млин» Г, Ж. [млй
нuще\ «ТС.», [млuнівка] «канал яким 
іде вода до млина», [млиновйц~] «те.» 
Ж. [млинове] «млиновий збір», млинок 
«невеликий млин; віялка», [млин.чівка] 
«палиuя в жорнах для обертання каме
ня», [млін] «те.», млинкувати «віяти 
(зерно)»;- р. [млин], бр. мльт, n вл. 
нл. mlyn, ч. mlyn, слu. mlyn, м. млин, 
схв. млuн, слн. mlin, G.-цсл. М-nІ\ин-ь;
псл. m-ьІіп-ь; - можливо, через посе
редництво германських мов (двн. mulїn) 
запозичено з латинської; лат. mo!Ina 
«млин» пов'язане з molo «мелю», <Шо· 
рідНеНИМ 3 ЛИТ. ma1ti «МОЛОТИ», ПСЛ. 
*meJti «ТС.», укр. молоти; ВОДЯНИЙ 
млин з'явився в римлян у І ст. дон. е.
Фасмер І І 632; Пр~обр. І 552; Briickner 
341; Machek ~SJC 369; Holub-Kop. 
227; Schuster-Sewc 933; Skok ІІ 444· 
Bezlaj ESSJ ІІ 189; Walde-Hofm. Іі 
104-Ю5.- Див. ще молоти. 

млинець, [млин] «млинеuь», млин
частий; -БЛ. (m]inc), НЛ. [ m\in), бОЛГ. 
[млин.] ~<пиріг з бринзою», схв. млuнац, 
слн. mlшec, с.-цGл. МІ\ин-ь;- псл. mJin-ь 
«коржик з молотого борошна», пов'язане 
чергуванням голосних з * melti «моло· 
ТИ>}.- Фаvсмер І 175; Преобр. І ЗО; 
Schuster-Sewc ІІ 935; Skok ІІ 443; 
Bezlaj ESSJ ІІ 189; Bern. ІІ 64.- Див. 
ще молоти.- Пор. блин. 

млнньюі-млйньюі -:JlИB. мала. 
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млИ цЯ 

[млИ цЯ] «л о ша, що народилося в пору 
цвітіння ранньої гречкю Г, Ж; - не
ясне. 

[млі] (мн., у виразі Імлі б'ють] 
«блимають блискавиuі»); - очевидно, 
пов' язане з [мовнЯ] «блискавка», псл. 
*m'Ьlni «те.».- Див. ще мовнЯ. 

[~1Ліr] «мить» (у виразі [на мліг ока] 
«в одну мить»); - не зовсім ясне; оче
видно, пов'язане з миг.- Див. ще мИ
гати. 

[млfна] (бот.) «різновид в'яза, Ulmus 
pedunculata» Л, Іельміна, ламіна] «те.» 
Mak; -результат видазміни назви ільм 
((ільмuна]) «Те.>>.- Див. ще ільм. 

мліти «бути розслабленим; знемага
ти; мучитися; ненритомніти; упріва
ТИ», млоtти «викликати відчуття млості; 
нудити», lмлостити] «ставати млосно», 
млість «млосність, знемога, утома, стан, 
близький до втрати свідомості», мл6с
ні::ть, [млпсть] «ТС.», (млЯва] «спека, 
нерухоме повітря, важкість або задуш
ливість повітря», млЯвість «слабкість, 
в'ялість», (млdвість] «ТС.» Ж. !млЯвощіl 
«безсилля; анемію> Ж, (млdвий] Ж, [млий] 
«млявий» Ж. млілий «слабий, кволий», 
lмлістовdтий] «який легко етомлюється 
і пітніє» Ж,· [млойнuй] «який викликає 
нудоту» Ж, млЯвий, [млійкп] «млосно» 
Ж;- р. млеть, бр. млець, п. mdlec 
«мліти; непритомніти», ч. mdly «мля
вий», ст. md1 Ш «слабнути», слu. mdliet' 
«ТС.», слн. med!eti «СJrабнути, тужити»;
неясне; можливо, пов'язане з р. мед
ленньtй, м едлить; недостатньо обгрун-
10Ване зіставлення з лит. mu1vinti «ви
мучити» (Matzeпaueг LF 10, 328) або 
з дінд. mH!ti «слабне, в'яне», дірл. 
mlaith «ніжний, м'який», гр. ~l.cis «в'я
лий» (Solmsen KZ 37, 587-588; Persson 
Beitr. 702).- Фасмер ІІ 632; Преобр. І 
541; _[оряев 2р; Bruckner 327; Machek 
ESJC 356; Holub-Kop. 219; Bezlaj 
ESSJ ІІ 175. 

[мнИти] «думати, гаДати, знатю> Ж, 
[мніти] «те.» Ж, мщ{мий «уявний, гада
ний», [замніти] «засумніватися» Пі: -
р. мнить, бр. мніцельньt, др. мьнити, 
мьньти, п. ст. mniec, «дvмати, вважа
ти», ч. mniti, mneti, mілііі, слu. mniet', 
mienit', ВЛ. meniC, HJJ. meniS, болг. 
мня «думати», схв. мніlти, мнйвати, 
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мнбгин 

слн. mneti, єтсл. м ь.н·tти; - псл. mьne
ti «те.»; - споріднене з лич. minёti, 
«згадувати», лтс. mine! «те.», дінд. rш]
пуаtе. «думає, пам'ятає», гр. ftЄ~юva 
«пам'ятаю», лат. memini «пам' ята ти»; 
іє. *men- «думати, мислити».- Фасмер 
ІІ 633; Преобр. І 541-542; Brйckner 
341-342; Machek ESJC: 370; Ho!ub
Kop. 228; Holub-Lyer 316; Schuster
Sewc 898; Skok ІІ 444-445; Bezlaj 
ESSJ ІІ 189-190; Bern. ІІ 49; Mikl. EW 
188; Trautmann 180: Pokorпy 726-728.
Пор. пам'ять, сумнів. 

[мних] «чернець, монах» Бі, Імнuха} 
«черниuя» Бі, [мнuшка] «католиuька 
черниuю>; - р. болr. мних «чернеuь», 
Др. МНиХ'Ь, П. Ч. BJJ mnich, СЛЦ. ШПІс}І, 
нл. mich, схв. мніlх, СJІН. mnih, СТСJІ. 
мьни,rь;- псл. шьnіх-ь;- запозичен
ня з германських мов; двн. muпih «те.» 
походить від ла1. monicus, що зводиться 
до гр. ftOvax6G «те.».- Фасмер ІІ 633; 
Пре<2_бр. І 554; Brйckner 341; Machek 
ESJC 370; Ho1ub-VKop. 227; Holub
Lyer 318; Schuster-Sewc 936-937; Bez
laj ESSJ ІІ 177; Bern. ІІ 75; Mikl. EW 
207.- Див. ще монах. 

мнИха, .мнИ шик, мнuщка - див. 
м'Яти. 

мнбгий (заст.) «численний», множний 
(спец.), (многота] «велика кількkть, 
безліч» Ж, [.множінь] «те.» Ж. :vтожене 
(мат.), мн6жеств6 (заст.) Г, Ж. множtта 
(мат., грам.), .множник (мат.), много, 
множити, премногий, приАтожити, 
приумножити, (уАtн6зі] «у великій кіль
кості»; - р. многий, бр. многа «бага
то}>, др. м-оног-о, n. mnogi, ч. слц. mnohy, 
в.п. mnohy, нл. mnogi (заст.), mlo{2;i, 
mogi, болг. много, м. многу «багато~ 
дуже», t;XB. МНОгіt «багато ХТО», СЛН. 
mn6g(i) «те.», стсл. МьНN'ь;- nсл. 
rn-ьnogт, ; -споріднене з гот. manags 
«багато», двн. manag «деякий», дірл. 
menicc «численний», дангл. manig, англ. 
many; іє. * meп(e)gh-/mon(e)gh-; думка 
про запозичення з германських мов 

(Hirt PBrB 23, 335) необгрунтована.
Фасмер ІІ 633; Пр~обр. І 543; Bruckner 
342; Machek V ESJC 370; Holub-Kop. 
228; Schuster-Sewc 937; Skok ІІ 445-446; 
Bez1aj ESSJ ІІ 190; Mikl. EW 207; 
Stang 39; Pokorny 730. 



многоракий 

[многоракий] «багатоманітний; ба-
гаторазовий» Ж; - запозичення з поль
ської мови; n. [тnogoraki] «різний», 
як і слu. тnohoraky «багатоманітний», 
вл. тnogoraki «різний, різноманітний», 
утворене від тnogo «багато», що відпо
відає укр. [.много]. ;____ Richhardt 79; SW 
ІІ 1018.- Див. ще многий. 

МНУХ, .МНЮХ - ДИВ. МИНЬ, 

Імняшкурка] «долоня» Ж. [.мняшкtjр
ний] Ж; - не зовсім ясне; очевидно, 
пов'язане з [.м'яшщjрити] «м'яти» 
(див.). 

мобілізувати «провадити мобіліза
цію; приводити до активного стану», 
.мобілізація, .мобілізаційний; - р. моби
лизовать, бр . .мабілt:заваць, п. вл. тobi
!izowac, ч. mobilisovati, тobi!izovat, 
слц. тobilizovat', болг . .мобилизйра.м, 
м. .мобилизuра, схв. .мобіілисати, слн. 
тobilizirati; -через посередниитво 
польської мови запозичено з францу
зької; фр. тobiliser, тobilisation є 
похідними від тоЬіІе «рухомий, змін
ний». - СІС2 552; ТСБМ ІІІ 77; Kopa
linski 638; Holub-Lyer 318; Dauzat 
479.- Див. ще мобільний. 

мобільний «рухливий»; - р . .мобйль
ньtй, бр . .мабільньt, ч. тobilnf, слп. тo
bilny, м. mobilny, болг . .мобйлен, м. 
,нобилен, схв. ,нобіlлан, слн. тоЬіІеп; -
запозичення з французької мови; фр. 
mobile «рухомий, змінний» походить від 
лат. moЬi!is «рухливий>>, пов'язаного з 
moveo с<рухаюсю>, спорідненим з дінд. 
mfvati «рухає, пересуває, штовхає», лит. 
тішtі «мчати, бігти».- СІС2 552; ТСБМ 
ІІІ 77; Holub-Lyer 318; РЧДБЕ 462; 
Dat1zat 479; Wa!de-Hofт. ІІ 116.
Пор. мобілізувати. 

мов1 (спол.) «ніби, як; (вставне сло
во) мовляв, ніби», .мовби (спол.; частка), 
.мовбито, не.и6в, немовби, немовбито 
«те.»; -бр. l.мов] «немов; мовляв», [.мов
ся] «немов»;- результат семантичної ви
дозміни форми наказового способу діє
слова .монuтu (пор. др. рьци «ніби», 
букв. «скажи», р. .мол ( ветавне слово) 
«нібито» від молвить «мовити»).- Фас
мер ІІ 641; ESSJ SI. gr. ІІ 430, 469.
Див. ще мова. 

[мов2) (звертання до близької особи; 
вживається поруч із звертанням, вира~ 

мова 

женим ім'ям, або, частіше, замість 
нього)» Ме, !мой, мей] «тс.» Ме; - запо
зичення з молдавської мови; молд. май 
(звертання) «гей ти», .мз «TG.», як і рум. 
таЇ, та «TG.», ВИВОДИТЬСЯ від нар.-лат. 
*то, що зводиться до лат. modo «тільки, 
лише», пов'язаного з тodus «міра, 
спосіб».- Мельничук Мо.11д. зл. !69; 
СДЕЛМ 271-272.- Див. ще мода. 

мова, ,и6вець, І.м6вка] «МОВНИЙ зво
рот, вираз» Ж. Імовкйня] «промовець· 
жінка» Ж, ,иовлення, мовлЯнин «мовеuь», 
мОвник «мовознавеuь; викладач мови». 
[мовнйця] «трибуна Ж; граматика Пі>< 
[.мовність] «ба.'!акучість», [мівний] «ба
лакучий», t.мовлЯчий] «те.» Пі, .мовний 
«пов'язаний з мовою; [балакучий]», мо
вити «говорити, сказати; [думати ВеБ]», 
.мовлЯти (заст.) «говорити, казати, роз
повідати», .мовлЯв «нібито; так би мо
вити», [безм6в'я1 «безмовність, мовчанню> 
Я, [без.мовий] «німий», без.мдвний, tви
мівка] «вимова; додаткова умова; від
мовка», вимова «вимовляння; [домовле
ність; додаткова нагорода за умовою; 
докір; відмовка]», [вй.мовка] «відмовка», 
(нймовкu] «умовна плата за наречену, 
данина її сім'ї» Я, [ви.мовнина1 (заст.) 
«частина майна, виділювана з загальних 
умов контракту» Ж. вимовний «nов'яза
ний з вимовою; виразний; докірливий», 

вимовлЯти «казати, говорити; виrово
рювати; випрошувати, домовлятися про 

платню; [дорікати; виправдовуватися 1», 
відмова, від.мдвка, відмовник «той, хто 
відмовився», від.м6вний, від.«овлЯти, [до
мова] «умова, угода» ж. Пі, [домовини] 
«обрядовий договір між батьками перед 
весіллям дітей», дош)вленість, [до.мов· 
лЯнка] «умова, договір, контракт» Ж. 
[до.м6вний] «домовлений», домовлЯти 
«умовлятися; дорікати», домовлЯтися, 
змова, змовини «заручини; уr:ода», змов
ка «змова; розмова», [з.мовленник] «змов
ник», змовник, змовництво, змовити 
«справити заручини; сказати; замовити», 

змовлЯтися, зумовити «викликати, ста
ти причиною», [залt6ва] «замовлення, за
клинання», замовець, [за.мовини 1 «замо· 
ва, заклинанню>, [за.мовйтель 1 «Клієнт, 
замовник» .Ж. [за.мовка] «замова» Ж, за
мовник «той, хто замовляє», [за.мовщик] 
«знахар, заклинач» Ж. Пі, замовний 
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мова 

«який замовляється», зам6внии «загово
рений» СУМ, Г, замовлЯти «робити за
мовлення; заклинати, заговорювати», на

мова «підмова; наклеп; умова, згода», 
[нам6вuна] «підмова, умовляння» Г, Ж, 
[гиім6вка] «підмова; умова, згода» Г, 
ЛексПол, намовник «підмовнию>, на
мовлЯти «зводити наклеп; умовляти», 

намовлЯтися «домовлятися», невимОв
ний, [невідм6вгшй] «неспростовний; не
заперечний» Ж, [недом6ва] «недорікува
тий, заїка», недом6вка, [недомівний] 
«який має погану вимову» Ж, lнедом6в
лий] «те.; недорікуватий; нечіткий, не
зрозумілий Ж», [нем6ва] «неговірка лю
дина» Ж, немовлЯ, [немівний] «неговір
кий, мовчазний», [немовлuвий] «те.», [не
мовлЯчий] «той, хто не говорить; німий» 
Ж, немовлЯщий «те.», [нем6вний] «не
говіркий; мовчазний, лаконічний» Ж. 
[неум6вгшй] «німий» Ж, [омівка] «на
клеп» Ж. [ом6ва] «обговорення; наклеп» 
Ж, [обмівнuк] «наклепник», обмова «на
клеп», обмОвка «помилка на слові», об
мовник «наклепник», [обмівнuй] «наклеп
ницький», обмовлЯти «ганити, гудити; 
оббріхувати», обмовлЯтися «проговорю
ватися», обумовити, [перем6ва] «пере
манювання; поговір; переказ; переко
пування; поштовий переказ» Нед, пе
рем6ви (заст.) «переговори; розмови», 
перем6вшш «розмови», перемовити «об
мінятися словами; переманути», пе
ремовлftтися «обмінюватися словами; 
[сnеречатися]», передмова, передумова, 
підмова «підбурювання», підм6вник, 
підмовлЯти «підбурювати; умовляти», 
[по.мівка] «приказка; розмова», [пом6ва] 
«плітки» Нед, пом6вка «приказка; [розмо
ва]», [помовлЯти] «умовляти, намовляти» 
Нед, прамОва «мова-основа», [прuмівка] 
«замовляння; приказка» Г, Нед, [при
мівник] «знахар, що лікує замовлянням», 
прилt6ва «знахарське замовляння; [ло
говір; поголоска; згадка; натяк; при
казка Нед]», прИмавка «приказка», [при
м6вля] «те.», примовлЯти «приговорюва
ти; заговорювати; закликати; [домовля
тися]», [примовлЯтися] «Вступати в роз
мову; клопотатися», Іпромівка] «мова, 
мовлення», [промівнuк] «чарівник, зна
хар» Нед, промова «публічний виступ; 
[обговорення; заклинання, заговір 
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мовнЯ 

Нед]», промовець «доповідач; [захисник, 
заступник Нед]», промавка «Приказка, 
примовка, [розмова; вимова]», промови
стий «виразний, красномовний», Іпро
мовний] «КраСНОМОВНИЙ», пром6вНиl{Ь
КИй «ораторський», промовлЯти, промов
лЯтися «проговорюватися; проривати

ся», розмова, розм6вини «розмови, ба
лачки», розлt6вник «підручник; учасник 
бесіди», розмовний, розлt6витися «по
говорити», розмовлЯти, умова, [умови
на] «умова» Нед, умавини «умови; !ог
ляд, розглядини Нед]», умовка (заст.) 
щоговір, умова; [обумовлення Нед]», 
умовний, умовлЯти, умовлЯтися; - р. 
МОЛва «ПОГОВір», бр. МОва, П. ШОWа 
«мова, мовлення» (з укр.), ст. rno!wa, 
ч. слц. ст. mluva «те.», вл. (заст.) rnolwic, 
нл. molwis, болг. м'Ьлва «поговір; го
вір, гомін», слн. [muviti] «бурмотіти», 
[mбlviti] «те.», стсл. МАЬК~ «галас, нарі
кання»; - псл. * m "'І va «гомін», * m "'! vi
ti «гомонітю>; -похоодження остато~но 
не з'ясоване; розглядається як звукона
слідувальне утворення (Преобр. І 548; 
Holub-Kop. 227; Младенов 310); зі
ставляється з дінд. braviti «говорить», 
ав. mraoiti «ТС.» (Machek ESJC: 369; 
Герценберг Ир. язь1козн. 132); припус
кається зв' язок з лат. murmura ге «бур
мотіти» (Holub-Kop. 227), pro-mulgare 
«Оголошувати, обнародувати» (Szemere
nyi (Emerita 22, 159-190), з r1сл. mel-/ 
тоІ- «молоти» (Schuster-Sewc 945).- Ко
билянський Мовозн. 1976/6, ЗІ; Фас
мер-Трубачев ІІ 641; Briickner 345. 

МОВДЬ- ДИВ. СМОВДЬ. 

[мбвкушка] (зоол.) «білка, Sciurus 
vulgaris L.» ВеУг, ВеНЗн; - видозмі
нене запозичення з угорської мови; уг. 
mбkus [mot;kus] «те.» пов'язане з makog 
(ст. mokog) «заїкатися»; назва зумовле
на своєрідними звуками, які видає біл
ка.- Дзендзелівський У ЛГ 58; Лиза
нец 611; MNTESz І І 945. 

мовна -див. вовна2 • 
[мов нЯ] «блискавка; заграва; від

луння, ехо» Ж. !момлЯ] «блискавка» О, 
[мовнuт] «блискає» ВеЗн, О;- р. м6л
ния, [молоньЯ], бр. [м6лоння], ма
лаяка, др. лt'Ьлнии, полаб. mauna, болг. 
мілния, м. мол1Ьа, схв. му1Ьа, слн. 
lmбlnja] «nодув від блискавки», стсл. 



мовсИря 

МА"Ь.нии:- псл. *m''!ni;- споріднене з 
прус. mea]de «блискавка», дісл. Mj<;>llпir 
«молот Тора, блискавка», myln «вогонь», 
кімр. mellt «блискавка»; значення «від
луння» мог ло розвину·rись вторинна в 

результаті зближення з мова (первісно 
«гомін, галас»).- Фасм~р ІІ 643; Пре
обр. І 549; Горяев 213; Olesch І 557-
558; Млад~нов 310; Skok ІІ 483-484; 
Bezlaj ESSJ ІІ 194; Traнtmann 177; 
Pokorny 722.- Пор. абомовня. 

мовсИря - див. морсоля. 
мовчати, мовкнути «замовкати, зати

хати», [мовчалИвець] «мовчазна людина» 
Ж, м.овчазн.ик, [мавчак, мовчан] «ТС.», 
мовчальник «те.; [монах] Ж», .мовчанка, 
мовчок «мовчання; [мовчазна людина; 
ханжа; лицемір; буркотун Ж!», мовчун, 
мовчун.я, [мовч!}ньство] «мовчання» Ж. 
мовчазлИвий, мовчазнИй, мовчкуватий, 
[мовчлИвий] «мовчазний», мовч!}щий 
(заст.) «те.», lмовча] «мовчки» Пі, мовчки, 
мовчком «мовчки» СУМ, Ж, fмовчуколt] 
«те.» Ж, вмовкати, замовчувати, не
мовчний, [неумовкийІ К: ІМ, [умовка] 
«мовчанка» Нед, [умовчка] «те.» Шейк; -
р. МОЛЧаtпЬ, бр. маучаць, Др. М'ЬЛЧаmи, 
п. milczec, ч. mlceti, слц. mlcat', вл. 
mjelёec, нл. mjeJcas, болr. ммча, м. 
молчи, схв. м!}чати, слн. molcati, стсл. 
МА"Ь.Чt\ти;- nсл. *mьlcati < *mь1keti 
неясного nоходження; - qіставляється з 

лит~ ~milkti «заболіти; заклякнути», 
smil kti «боліти; втрачати свідомість; за
сипати» (Schuster-Se\vc 92 І -922); при
nускається зв'язок з nсл. *melti «мо
лоти» (НоІuЬ-К:ор. 226), mel-ьkь «дріб
ний, мілкий» (Briickner 337); зближуєть
ся з двн. molawen «танути, зникати» 
(Трубачев Пробл. ие. язьrкозн. \00-105; 
Trautmann 18_4; Persson ВВ 19, 262), 
лат. mulcere «пом' як~увати, засnоко
юватИ>> (Machek ESJC 368; PrellVІ'itz 
277).- Фасмер-Трубачев ІІ 648; Пре
обр. 1 553: Bezlaj ESSJ ІІ 192-193. 

могар (бот.) «мишій італійський; 
угорське просо, чумиза, Setaria italica 
(L.) Р. В.», !ма.rар МСБГ, мохар 
Makl «те.»;...:.__ р. могар, n. mohar, ч. 
mohar, mohar, слц. mohar, бо.1г. мохар 
<<Те.»; -запозичення з угорської мови; 
уг. muhar, mohar «те.» виводиться з пів
деннослов'янських мов (пор. слн. mO.-

моrбли 

hec «осока» і под.).- Лизанец 611; 
MNTESz ІІ 972.- Див. ще мушій. 

могИла «яма для nоховання; насип 
над nохованим; [обрубані верхівки де
рев, складені в куnу (у гуцулів-дерево
рубів); глиняна форма]», !могИлкИ] «кла
довище; (етн.) проводи» СУМ, Г, Ж, 
могИльник «той, хто копає могили; :::та
родавнє кладовище», [могилЯк] (ент.) 
«гробарик, могильник, Necrophorus ves
pillo L.», могИльщик «працівник на кла
довищі», [моглИці] «кладовище» Г, Ж, 
замогИльний, намогИльний, надмогИль
ний, [намогИлувати] «насипати могилу» 
Ж, [помогИльний] «який живе на моги
лах» Нед; - р. болг. могИла, бр. магіла, 
др. могьtла «курган», п. mogila, ч. слu. 
mohyla, вл. mohHa «тс.», полаб. migko
la, схв. могила, гдмила «купа», слн. go
mila (<ТС.», СТСЛ. M~l'k.ll\t\, Г~МИІ\іІ;- ПСЛ. 
mogyla «куnа», очевидно, пов'язане з 
*mogti «моrтю>, nервісно «тягти» (отже, 
«стягнене в купу»); слово могло бути 
усnадковане ще з доіндоєвропейського 
періоду (пор. Хубшмид Зтимология 
1967, 243-245); інші спроби пояснення 
(див. Фасмер-Трубачев ІІ 6.34-635), 
у т. ч. й виведення від іллір. *go/ 
am(u)l- (OpeJJ ОЛА 1981, 301-302), 
недостатньо nереконливі.- Мельничук 
Мовозн. 1980/6, 49-50; Желтов ФЗ 
1877/4, 68-69; Briickner 343; Зализняк 
ВСЯ 6, 40; Mikl. EW 429.- Див. ще 
могтИ.- Пор. магура. 

могИльник (орн.) «Орел могильник, 
Aquila heliaca Savigпy»; - р. могИль
ник, п. mogilпik (з укр.) «те.»; - похід 
не утворення від люгИла; назва зумовле· 
на тим, що цей nтах часто сидить на 
степових могилах.- БС3 28, 25.- Див. 
ще могИла. 

[моrира] «здоровило» О; -'- неясне; 
можливо, результат контамінаuії слів 
мугИр «неотеса» і могИла. 

[могіль] «чиряк» ·О; - очевидно, 
залишок псл. mogolь «те.», давнього 
варіанта звукової форми *mogol- > mo
zolь «мозоль».- Див. ще мозоля. 

моголи (заст.) «монголи» Ж; - варі
ант назви монголи, який закріпився в 
минулому за колишніми середньоазіат
ськими (не монгольськими) зf!войовни
ками Індії (пор історичний титул пра-
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могорИч 

вителя Індії великий могол, р. могол, 
п. mogol, ч. слц. mogul, нім. англ. 
Mogul); виводиться від перс. Mughul 
«МОНГОЛ».- ССРЛЯ 6, 1126; БС3 7, 
213; Sl. wyr. obcych 485; Юеіn 992.
Див. ще монголи. 

могорИч «частування з приводу за
вершення якоїсь справи», могорйю-tик, 
могорИчний, могорИчити «ставити мого
рич», [могрИчити] «Тє.» Ж, могоричу
вати «пити могорич», [замогорИчити) 
«пригостити могоричем, напоїти при уго
ді; засватати Ж», намогорИчитися, під
могорИчити «nідкупити могоричем», 
[промогорИчити] «пропити (гроші) на 
могоричах», ст. могоричь (1359); - р. 
магарЬtч, [могарьlч, могорь'tч], бр. мага
рь'tч, п. mohorycz (з укр.), [magarycz], 
схв. мог6р, ст. mogoris «данина»; - че
рез посередництво тюркських мов, кон

кретно не з'ясованим шляхом, запози
чено з арабської мови (ар. maharidz 
«витрати»); зіставляється також з гебр. 
mahar «продав».- Макарушка 11; Фа<>
мер ІІ 635; Преобр. І 543; Шипова 
225-226; Briickner 300; SJP IV 803; 
Веrп. ІІ 67. 

могтИ, могтися (безое. можеться), мо
гутніти; могутнішати, [могчИl «могти», 
[мочИ] «те.» Ж, [можніти] «могутніти; ба
гатіти», міч (заст.) «сила>>, [мога] «можли
вість» Г, Ж. [магота] «можливість; сила» 
Ж, могУтність, могуття, можлИвість, 
можність «могутність; заможність; [мож
Jlивість; засоби]», [моч] «міnь» Ж, [між
нИй] «могутній» Ж, могутній, могтjчий, 
[.можебний] «можливий», .можлИвий, 
м6жн,ий (заст.) «могутній, заможний; 
[можливий]», [мо] «може; мабуть», Імож] 
«можна» Ж, може, можлИво, можна, 
!можно], [вмоготу] «під силу» Пі, [вмо
гу] «те.» Пі, возмога (заст.) «можливість» 
Ж, домагатися, домогтИся, !змогщjтися] 
«зібратися з силами; спромогтися; зне
могти» Ж, змогтИ «зуміти», змогтИся 
«спромогтися; посилитися; знемогти», 

змагатися «те.» (недок.), [змогчuся] «зі
братися з силами, спромогтися; знемог
ТИ» ж, [змочИся] «Те.» Ж, змога, [змаж
ність] «можливість; могутність; засо
би», [зможний] «можливий» Ж, [замога
ти] «бути спроможним», [замагати] «те. 
Ж; перемагати, пересплювати Ме», ва-

494 

могтИ 

можніти, заможний, знемагати(ся), 
[зне.могати], знемогтй(ся), знеможіти, 
[знелtо•tй] «знемогти» Ж, знемощіти, 
[знемага] «знемога», знемога, [зне.м6жень 
ЖІ «те.», [знемаганий] «виснажений», 
знеможений, [немогнтjти] «знемагати; 
хворіти» Ж, !немочИJ «хворіти» Ж, не.міч, 
немага «повне безсилля; незмога; І не
можливість; недолугий, каліка Ж]», :не
магота] «безсилля; неспроможність)) Ж, 
немощі, [нем6щникJ «хворий» ж, немtч
ний, [немогт)щий] «бідний, незаможний», 
неможний (заст.) «безсилий, безнрав
ний; [немічний, неможливий]», Іне
моитuй] «немічний, безсилий», [не.мощ
ний] «НеміЧНИЙ» ж, нелtОЩІіИй «ТЄ.» 
УРС, Г, )К, [невміч] «не під силу», не
заможник; 1-lезаможництво, lонемочИ] 
«знесиліти» Ж, [онемощіти] «та.; збідні
ти», [промогтИ) «могти, бути спромож
ним», [промагатиJ «те.; залишатися в си
лі» Нед, [промогтИся] «перенапружити
ся; надірватися» Нед, [промогчИся, про
мочИся] «те.» Нед, [пром6га] «спромож
ність», [проможністьJ «те.», !nроміж
нИй] «спроможний» Нед, [пр6.міжно] 
«можливо» Пі, розмагати «розслаблю
вати», [розм6га] «сила, міць» Нед, 
спромогтUся, спромагатися, [спромочИ] 
«подолати» Нед, [спромочИся] «спромоr
тися» Нед, спром6га, спроможність, 
спроможний, [спроможне] «заможно», 
уможлИвити, унеможлИвити;- р. мочь, 
бр. магчь't, др. мочи, п. вл. нл. m6c, 
ч. moci, слu. m6єt', болг. м6га, м. може, 
схв. мдІіи, слн. mбсі, стсл. м~шти; -
ПСЛ. *mogti «МОГТИ» (перВісНО «ТЯГТИ>>, 
пор. збережене досі слц. vymahat' «ви
тягати»), пов'язане з triigati «мигати» 
(<*«стягувати повіки»), mьgla «iмJJa, 
туман, хмара» («затягнуте небо»); -спо
ріднене з гот. двн. шagan «могти», гот. 
шahts, «сила», двн. maht «те.», нвн. mбgen 
«хотіти, любити» ( < «відчувати потяг»), 
лит. magёti (mёgti) «nодобатись», ma
ginti «вабити», magus «привабливий», 
mokёti «уміти».-,- Мельничук Мовозн. 
1980/6, 44-55; Фасмер-Трубачев ІІ 
g35-636; Преобр. І 563-564; Schuster
Sewc 937-938; Bezlaj ESSJ ІІ 190; 
Stang 37-39; I;tern. ІІ 70; Pokorny 
695.- Див. ще вnмагати, змагати, на
мапітися, перемогтИ, помогтИ.- Пор. 



моІ'уля 

відмагатися, мИгати, міць, могИла, мощі. 
[моrуля] «Гуля»;- афективне утво

рення, пов' язане, очевидно, з гуля 
(див.). 

[могурянйн] (бот.) ~<підсніжник зви
чайний, Galaпthus пivalis L.» Ж, Mak, 
[Jtюгуряник] «те.» Mak; - неясне; мож
ливо, пов'язане з [магура, (ма.r!}ра)] 
«висока гора». 

мб да 1 ' (модерунок] «костюм, убрання» 
Пі, м.одtlстка (заст.) «майстриня, що 
шиє плаття, білизну», .модник, моднИця, 
СУМ, Ж, (моднuцтво] Ж, [моднЯр] 
«МОДНИК» Ж, [моднЯрка] Ж, моднича
ти; - р. бр. болг. м. схв. мода, п. 
вл. ил. moda, ч. слц. слн. m6da; -
через посередництво німецької мови (нім. 
M6de) запозичено з французької; фр. 
mode походить від лат. modus «міра; 
правило; манера», пов'язаного з medita
ri «міркувати».- СІС~ 552; Фасмер ІІ 
636; Преобр. І 543-544; Bri.ickner 342-
343; Machek ESJC 371; Holub-Lyer 
318; Юuge-Mitzka 483; Dauzat 480; 
Walde-Hofm. ІІ 99-100.- Див. ще 
мбдус. 

[мода2 ] ·«дрюк, по якому викочують 
колоди на віз і под.» О; - неясне; мож
ливо, результат видазміни запозиченого 
МОЛД. [молдз] «КОрИТО>\. 

модальний «який вnражає модаль
ність», модальність «поняття логіки і 
мовознавства, яке виражає оцінку змі
сту висловлювання чи судження у від

ношенні до дійсності»; - р. модальньtй, 
бр. мадальньt, п. modalny, ч. modalпi, 
ели. modalny, болг. модален, м. модален, 
схв. мддалан, слн. modaleп; - запо
зичення з французької мови; фр. modaJ 
«модальний» є похідним від mode «спо
сіб; модус», яке зводиться до лат. modus 
«міра; об'єм; правило».- СІС2 552; СИС 
319; Kopalinski 638-639; РЧДБЕ 462; 
Dauzat 480.- Див. ще модус.- Пор. 
мn да. 

модель, моделіст, модельЄр, моде
льОваний, моделювати; - р. модель, 
бр. мад3ль, 11. ч. слц. вл. нл. model. 
болг. модел, м. модел, схв. мддёл, 
слн. model; -запозичення з францу
зької мови; фр. modele походить від іт. 
modello «модель». яке через нлат. mo
dellus зводиться до лат. modulus «міра, 

модифікація 

такт, ритм», похідного від modus «міра; 
правило; манера».- СІС2 552; Фасмер 
ІІ 636; Преобр. І 544; Briickпer 342-
343; Machek ESJC 371; Holub-Lyet: 
318-319; Bern. ІІ 66; Dauzat 480; 
Wa1de-Hofm. ІІ 99-100.- Див. ще 
модус. 

[модерев, модерево] (бот.) «модрина 
європейська, Larix decidua Mill.» Маk;
калька п. nюdrzew «те.», що є, очевидно, 
результатом контамінації слів [modrzen] 
«те.», похідного від modry «блакитний», 
і drzewo «дерево».- Bruckпer 343; Ho
lub-Kop. 229.- Див. ще дерево, мод
рИна. 

модерний «новомодний, сучасний». 
модерн, модернізатор, модернізація, 
модернізм (течія в мистецтві і літерату
рі), модернlст «послідовник або nред
ставник модернізму», модернізувати; -
р. людерньtй, бр. мад3рн, п. nюdern, ч. 
moderni, слц. moderпy, вл. moderny, 
болг. модерен, м. модерен, схв. мддеран, 
слн. modereп; - через посередництво ро
сійської мови запозичено з французької; 
фр. moderne «новий, сучасний» походить 
від пізньолат. modernus, пов'язаного 
з лат. modo «тільки-но, щойно, нещо
давно, зараз», modus «міра, такт, ритм, 
правило».- СІС2 552-553; ССРЛЯ 6, 
1134; Kopalinski 639; Holub-Lyer 319; 
Dauzat 480; Walde-Hofm. ТІ 99-100.
Див. ще модус.- Пор. мода. 

Модест (чоловіче ім'я), Модик;
р. болг. Модест, бр. Мадзест, п. ч. 
слп. Modest, м. Модест, схв. Модест, 
слн, Modest, стсл. 1\t]~ЛЕtт-ь; -через 
церковнослов'янське посередництво за
позичено з грецької мови; гр. М6бєа-rо~ 
походить від лат. Modestus (букв. «роз
судливий; помірний; скромний»), по
в'язаного з modus «міра; помірність; 
правило».- Вл. ім~на 70; Петровский 
161; Knappova 131; Илчев 341; WalrJe
Hofm. fi gq-Іno _ _:_ Див. ще модус.
Пор. мбда. 

модифікація «видозміна», модифіка
тор. людифікувати; - р. болг. шJдифи
кация, бр. Ашдьtфік·ацьщ п. modyfika
cja, ч. modifikace, слц. modifikacia, м. 
схв. модификацujа, ели. modifikacija; -
запозичення з французької мови; фр. 
modification иоходить від лат. modifi-
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мбдло 

са tio «встановлення міри, розміру», по
в'язаного з modificare «розміряти; до
тримуватися міри», утвореним з основ 
іменника modus «міра; такт; ритм» і 
дієслова facere «робити».- СІС2 553; 
ССРЛЯ 6, 1137; Kopalinski 639-640; 
Holub-Lyer 319; Dauzat 480.- Див. 
ще мбдус. факт. 

[мбдло J «зразок, модель, шаблон», 
[модла] «прилад для вимірювання тов
щини дошок», [модлувати] «припасову
вати, приміряти»; - р. [модло}, [мод
ловать} «припасовувати», л. modla 
«сnосіб, зразок, модель; ватерпас; лі
нійка>>, ч. ет. modla «модель». схь. модла 
«форма для тіста»; - через посередни
цтво західнослов'янських (і, можливо, 
німецької) мов (пор. двн. свн. modeJ 
«форма») запозичено з середньолатин
ської; елат. mode1a походить від лат. 
modu1us «міра; модуль», пов'язаного в 
modus «міра; правило; манера».- Пре
обр. І 544; Richhardt 79; SW ІІ 1027; 
Machek ESJC 371; Bern. ІІ 66.- Див. 
ще мбдус. 

[модравий] «синьо-зелений» Ж; - за
позичення з польської мови; п. modrawy 
«блакитнуватий, синюватий», modry 
«бЛаКИТНИЙ, ВОЛОШКОВИЙ>), ЯК і Ч. СЛІ!. 
modravy «синюватий, блакитнуватий», 
modry «синій, голубий», вл. mбdrawy, 
m6dry «блакитний», нл. modry «тє.», 
болг. м6д'Ьр «синій; блакитний; бірю
зовий», м. модрик(J(j «синюватий», схв. 
модар «СИНіЙ; СИЗИЙ», СЛН. mбder «бла
КИТНИЙ», ПОХОДИТЬ ВЇД ПС.Л. ШОdГЬ «ТС.», 
етимологічно неясного, можливо, спо
рідненого 3 ДЇСЛ. maara «ПідмаренНИК» 
(рослина 3 фарбувальними властиво
стями), двн. matara «червQна фар
ба».-- Briickner 343; Schuster-Sewc 941-
942; Skok ІІ 448; Bez!aj ESSJ li 191; 
Bern. ІІ 66.- Пор. модерев, модрИна. 

модрИна (бот.) «Larix desidua МШ., 
Larix ешораеа DC.», [мадринець Ж. 
мандринець Ж, модренец ВеНЗн, мод
рень ВеНЗн, модринець Ж, модриш 
ВеНЗн, модря О] «те.»; -очевидно, за
nозичення з польської мови; n. modrzen, 
як і ч. modfin «тс.», виводиться від 
modry (ч. modry) «блакитний» (деревина 
модрини буває іноді синюва_та); вва
жається також (Machek ESJC 73) ре-
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мозаїка 

зультатом видазміни давнішого *brin'Ь 
(ч. [bfim, bfin, dfin]), що зіставляється 
з гр. лp"lvo(; «кам'яний дуб».- Оньтшке
вич Исслед. п. яз. 245; Richhardt 79; 
Briickпer 343; Zubaty St. а сІ. І 2, 80; 
Bern. І І 66.- Див. ще модравий.- Пор. 
мудрИна. 

[модря) «заполоч, кольорові бавов
няні нитки для вишивання», [модрЯнка] 
«довга чоловіча сорочка, яку випуска
ють назовні» 0; - неясне; можливо, 
пов' язане з модравuй. 

модулювати «переходити з однієї то
нальності в іншу», модулЯтор «прилад, 
що модулює коливання», модулЯція «nе
рехід з однієї тональності в іншу; пе
рехід 3 одного стану в інший»; - р. 
модулuровать, бр. мадуляваць, n. modu
lowac, ч. modulovati, слц. modulovat', 
болг. модулuрам, схв. модулuратu, слн. 
modulirati; -запозичення 3 фран
цузької мови; фр. nюduler «модулювати» 
походить від лат. modulari «розміряти», 
пов'язаного з modulus «мірка», modus 
«міра; такт; ритм».- СІС2 553; CCPJlЯ 6, 
1140-1141; Kopalinski 639; Holub
Lyer 319; Dauzat 480.- Див. ще мбдус. 

модуль (тех.) «коефіцієнт; мірило 
певної величини»; - р. бр. модуль, п. 
modul, ч. слп. modul, болг. модул, слн. 
mбdul; - запозичення з французької мо
ви; фр. module «тс.» nоходить від лат. 
modulus «міра, такт; ритм», пов'яза
ного з modus «те.».- СІС2 553; ССР ЛЯ 6, 
1141; KopaliiJski 639; Holulb-Lyer 319; 
Dauzat 480.- Див. ще модус. 

модус «спосіб; норма»; - р. бр. 
болr. схв. модус, п. ч. слц. вл. modus, 
слн. m6dus; -запозичення з латинської 
мови; лат. modus «міра, правило, спо
сіб, мш-~ера» пов'язане з meditor «об
мірковую, збираюсь», moderor «стри
мую, утримую в нормі», спорідненими в 
Гр. ~LЄI'.iof.taL «турбуІЬсЬ», /-LE6L/-LVO~ (міра 
сипких), 1-"Єтроv «міра», дірл. med «ваги», 
ГОТ. mitan «МірЯТИ», ДfіН. me3 3an «ТС.».
СІС2 553; ССРЛЯ 6, 1142; РЧДБЕ 463; 
Walde-Hofш. ІІ 55-56, 99-!00.
Пор. міряти, мода,, модальний, модель, 
Модсет, модификація, мбдло, модулю
вати, мбдуль. 

мозаїка, мозаlст «майстер з мозаїки», 
мозаічиий,· - р. мозаика, бр. мазаіка. 



мозговннк 

n. слц. mozaika, вл. mozaik, ч. mozaika, 
mosaika, болг. мозаик.а, мозайк.а, м. 
мозаик, схв. мозаик, елн. mozaik;- за
nозичення в французької або італійської 
мови; фр. mosaїque походить від іт. mo
saico «мозаїка», пов'язаного з елат. mu
saicum «те.», лат. musivum «мозаїчна 
робота, мозаїка», museum «оселя муз; 
академія; мозаїка», які зводяться до гр. 
f.tDU<Jвї:ov «оселя муз; вища школа; му

зей».- СІС2 554; Фасмер ІІ 637; Преобр. 
І 545; Briickner 342; Kopalinski 649; 
Holub-Kop. 230; Holub-Lyer 323; 
Dauzat 487; Frisk ІІ 260.- Див. ще 
музей. 

[мозговнИк] (у сполученні [м. ко· 
ловайка] «головний черв'як, Coenurus 
cerebralis») Ж; - похідне утворення від 
мОзок; назва зумовлена тим, що черв'як 
проникає в мозок тварин, зокрема овець, 

і викликає їх захворювання (вертяч
ку).- Див. ще мозок. 

[мозrола] «сльота, погана nогода» 
ВеУг, [москота] «Те.; холодний вітер з 
дощем восени» О, !муск6та] «те. О; 
сльота; грязюка Ж», [мускола] «непо
года, дощ із снігом» Тези V сл. конф.; -
р. м6згльtй «вогкий, сирий», [мзга] 
«гниль; пліснява; сира погода», [щjзга] 
«калюжа», схв. су-музга «дощ із сні
гом», слн. [mozga] «калюжа; болото»;
очевидно, псл. * mnzgnl'Ь «вогкий, си
рий», * mnzga «сира погода», віддале
но nов'язані з *mьgJa «імла, туман, 
хмара», *mьziti «мжичити».- Німчук · 
Тези V сл. конф. 92; Мельничук Мовозн. 
1980/6, 52-54; Фасмер ІІ 617, 638, 
ІІІ 5.- Пор. мжйти, мла. 

МОЗОК, [мазга) «ГОЛОВНИЙ МОЗОК» Ж, 
[мізк6вняJ «череп, голова», [мізок] «мо
зок>>, (мозганьJ «СПИННИЙ МОЗОК» ж, 
[мозгиіця] «черепна коробка» ж, мозо
чок (анат.), мізковИтий «розумний», міз
куватий «те.», [мизьковати(ся)J «таємно 
радитися» Бі, мізкувати «тямити, роз
думувати», [мізчИти] «те.; розбивати», 
[мозчИти] «думати» Ва, замізкувати «За
думати», обмізкувати, [під.м6зжшю] «ви
довжений кістковий мозок» Нед;- р. 
бр . .мозг, др. мозг'Ь, n. m6zg, ч. mozek, 
[mozg], слц. mozog, вл. moz(h)y (мн.), 
нл. morzgi, болг. м6з'Ьк, м. мозок, схв. 
.мозак, слн. m6zeg «кістковий мозок», 

мозбля 

стсл. м~зr-ь.;- псл. mozg'Ь, очевидно, 

пов' яз а не з mezga «м' язга»; - спорід
нене з npyc. muzgeno «кістковий мозок», 
лит. smagenys (мн.) «мозок», лте. sma
dzenes «Те.», ав. mazga- «кістковий мо
зою>, дангл. mearg, двн. marg, нвн. 

Mark «те.»; менш обгрунтовані зістав
лення з лит. mazg6ti «мити», дінд. m:'ijja
ti «поринає» (Юuge-Gotze 377), а та
кож з р. [.мзга) «ГНИЛЬ» (Zubaty AfSIPh 
16, 400).- Фасмер І 638; Преобр. 1 
545; Briickпer 345-346; Machek ESJC 
377; НоІч.Ь-Кор. 232; Ho1ub-Lyer 323; 
Schuster-Sewc 958-959; Младенов 302; 
Skok ІІ 461; Bezlaj ESSJ ІІ 198; Кри
тенко Вступ 507; Гамкрелидзе-Иванов 
813; Мельничук 3тимология 1984, 140. 

мозоля (жін. р.). мозоль (чол. р.), 
[.мізель] «мозоль» Ж, [можіль Ж. ЛЖит, 
мозіль ЖJ «те.», [моз6ла] «Важка праця; 
злидні Ж; мука О; набридлива людина 
МСБГ», мозолін «ліки від мозолів», [м6-
зуля] «мозоль», [.м6зуль] «те.», [.м6зулька] 
«підвищення на місці зрізаного сучка», 
[мудзуля] «великий мозоль, гулю>, [му
зИль] «мозоль» Л, [музіль] «наріст на ко
ліні (у коня)» Ж. [.мозеловатий] «мозо
лястий» Ж. мозолений, мозолИстий, [.мо
золоватий Ж. мозоловий ЖІ, мозолЯвий 
СУМ, Ж. моз6лЯяий СУМ, Ж, .мозо
лЯстий, моз6льгшй «те.», мозольдваний 
«який потребує великої праці», !мозо
ль6вий] «зароблений важкою працею», 
мозолити «натирати мозолі», (.моз6ли
тися] «важко трудитися», [.мозолювати] 
с<Тс.» Ж, [.моз6ляти] «мозолити; обтяжу
вати», [намуз6лить] «натерти мозолі» 
Л; - р. мозоль, [муз6ль, мозг6ль}, бр. 
маз6ль, др. мозоль «шрам, рана», п. mo
zol «ТЯЖКИЙ труд», (modzel) «МОЗОЛЬ», 
ч. mozol, слц. mozol', вл. mozl, нл. mo
zol, болг. моз6л, маз6Л (з р.), м. мозол 
«ТС.», СХВ. МОЗОЛ «Те.; ЧИрЯК», МОЗУJЬ 
<<ТС.», слн. moz6lj «прищ», стсл, мозом, 
«синяк»;- псл. rnozolь (<іє. *шо
gбІ-); - зіставляється з двн. masar 
«вузлуватий наріст на дереві», masa 
(mase) «шрам», лит. nйizgas «вузол»; 
може бути зіставлене також з гр. ftOysro 
«праuюю до знемqги», 1161'0~ «важка 
праця, страждання» і, далі, f.tsj'щ; «Ве
ликий».- Фасмер-Трубачев 11 638-
639; Преобр. І 546; Briickner 346; Ма-
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{:hek ES.LC 377-378; Holub-Kop. 232; 
Schuster-Sewc 957-958; Младенов 302; 
Skok ІІ 462; BezJaj ESSJ ІІ 198; Matze
nauer LF 10, 334.- Пор. моrіль. 

мой - див. мов2 . 
мойва «невелика рибка 3 родини ко

рюшкових, Mal!otus viJ\osus»; - р. бр. 
болг. -'УІ6йва; - через посередництво ро
сійської мови запозичено з фінської; 
фін. maiva «дрібна рибка», maima (<те.» 
споріднені з ест. вепс. maim «те.», 
саам. maiv «сиг».- Фасмер ІІ 559, 639; 
ССРЛЯ 6, 1157; Kalima 160, 166. 

[мойма] «мавпа» НЗ УжДУ 14, !мой
м!}і·t] (чол. р.) «те.» тж;- запозичення 
з румунської мови; рум. [m6ima], mai
muta «ТС:.», ЯК і МОЛД. майJІ-Цf/{3, уг. 
majom, нгр. f.tCtЇftoб, болг. майщjна, 
схв. маjмун «те;.», походять від тур. 
maymun, яке зводиться до пер«. maymun 
«те.; злий дух, диявол».- DLRM 473, 
511; СДЕЛМ 246; БЕР ІІІ 616-617; Skok 
ІІ 357-358; Bern. ІІ 6.- Пор. мамун. 

Мойсей (чоловіче ім'я), Мусій, !Мо
сій], ст. Моисьшь (nрикм., 1349), 
Мюvсій «притд.гнєньl, аб(о) принН.тьІ, 
ил(и) FJЬІслухан з водЬІ» (1627); - р. 
болг. Моисей, бр. Маисей, Масей, др. 
Mouc1Jи, Moиcu(u), п. Mojzesz, ч. слu. 
Mojzis, вл. нл. M6jzas, м. Mojcej, схв. 
Mojcuje, слн. Mojzes, стсл. М~си(и), 
М~иСІ1(и), -сш, -С'tна;- через церков
нослов'янське посередництво запозиче
но в давньоруську мову з грецької; гр. 
М юі.іа'іj ~. М юа'і) ~ походить від гебр. 
Moseh, яке вважається запозиченим з 
~:гипетської мови і тлумачиться як «взя
тий з водm> чи «дитина, син» або пов' я
зується 3 гебр. masah «він витягнув» 
і тлумачиться як «визволитель».- Вл. 
імена 71; Беринда 233; Петровский 161; 
Спр. личн. имен 437; Knappova 133; 
Илчев 342; Юеіn 1006. 

!моюін] «мовчун; повільний, незграб
ний чоловік» МСБГ;- запозичення з 
молдавської мови; мо:лд. мо1сан. «чабан; 
нечема, неотеса», як і рум. mocan «те.», 
є похідним від мок (рум. moc) «незграб
на, повільна, дурна людина», етимоло
гічно неясного.- СДЕЛМ 263; DLRM 
509. 

мокасИни «м'яке шкіряне взуття у 
північноамериканських індійців»; - р. 
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мокнути 

мокасtlн.ьt, бр. лrакасіньt, п. mokasyny, 
ч. слц. mokasfny, вл. mokasin, болг. 
мокасИни, схв. мокасйне, слн. moka
sin; -через посередництво англійської 
мови (англ. moccasin) запозичено з ал
гонкінських мов (пор. у мові поватан 
mockasin «те.»).- СІС2 554; ССРЛЯ 6, 
1158; ТСБМ ІІІ 87; Ho1ub-Lyer 319; 
Lokotsch 48; Skeat 331; Кlein 991. 

Мокій (чоловіче ім'я), [Мокрій], ст. 
Мюкій «завидец'Ь» (1627);- р. Мо
кей, М6кий, бр. Макей, стсл. іІ1окии; -
через церковнослов'янське посередництво 
запозичено з грецької мови; гр. М<.Охю~ 
пов'язується з f.LIOXo~ «насмішниК>>, 
ftiOXciof.tat «глузую», етимологічно не
ясними.- Вл. імена 71; Петровский 161; 
Спр. личн. имен 437; Фасмер ІІ 639; 
Frisk ІІ 281. 

мокко (сорт ка ви); - р. мокко, мок
ка, бр. м6ка, м6ко, п. mokka, moka, ч. 
слц. mok(k)a, вл. mokka, болг. м6ка, 
схв. мо ка; - запозичення з арабської 
мови. в якій слово походить від назви 
порту Мокка (ар. Mocha) на Червоному 
мері в Ємені, щобуву ХІХ €Т. головним 
портом експорту кави.- СІС2 554; 
ССРЛ Я 6, 1158; ТСБМ ІІІ 172; SW І І 
1031; Ho1ub-Lyer 319; РЧДБЕ 464; 
КJein 991. 

[моклох) (у виразі Ізотру н.а м6клох]) 
Бі;- неясне; можливо, пов'язане з ма
куха, !лtакух] «вичавки з насіння олійних 
культур». 

[моклЯк1 ] «порожній горіх»; - по
хідне утворення від мокнути; назва зу
мовлена повір'ям, за яким зерно горіха 
вимокає, коли на свято Івана йде дощ.
Грінч. ІІ 439.- дІ-Ів. ще мокнути. 

[моклsІк2 ] (орн.) «турухтан, Mache
tes pugnax Cuv. (Philomachus pugnax 
L.)» ВеНЗн, ВеБ, {мокля] «те.» Шарл;
похідне утворення від мокнути; назва 
зумовлена тим, що турухтани живуть на 

болотах; пор. назву [болотюх] «тє.»
ПтипЬІ СССР 248~249.- Див. ще мо
кнути. 

моклsІчка, моклЯчник- див. мокра
вець. 

мокнути, м6ктц «мокнути», [мачати] 
«умочати», мокріти, мочати «умочати», 
мочИти, мочИтися, [макатка] «nромо
кальний папір» Л, [.маклЯкl (ент.} «мо-



мокнути 

криця, Oniscus L.» Дейн, lмакрашка, 
макрець, макр6тка, макрЯк] «те.» Дейн, 
.мачанка «страва із сиру й сметани», 
[мачка] «підлива» Ж, І міч] «сеча» Ж, 
{моква] «мокра погода; низина, залита 
водою; мокрота, єирість», [моклавuн.а] 
«багниетий грунт, багно» Ж. [моклИна] 
«тс.» Ж. !моклuця] «мокрота Ж; місце, 
що заливається весняною водою Ч; 
роздавлена гнида», І моклЯк] «низина, 
залита водою; все мокре; трухлявий 
предмет», І.моклЯ.Ха] «болотний кліщ, 
Limnochares» Ж, lлюкравшtа] «багнисте 
місuе», lмокравИнець] (зоол.) <Іболотяний 
слимак, Paludina» Ж, .мокрець «Зана· 
лення шкіри кінцівок у коней і рогатої 
худоби; [злегка заболочена низина Ч; 
все мокре Ж; мокрі дрова]», мокреча 
«вогкість, дощова погода; що-небудь 
мокре», мокрінь «те.», [мокрuна] «мокре 
міспе, багно» Г, Ж, [мокрИнець] (<мокрець 
(у коней)» МСБГ, мокрИця (зоол.) «сто
нога, Oniscus L.; [кістянка, Lithobius 
forficatus Ж; сколопендра, Scolopendra 
Ж; мокре місце, багно]», мокрість, 
[мокровИна] «багнистий грунт, багно Ж; 
злегка заболочена низина Ч», мокрота 
«виділеннЯ з дихальних шляхів», мокро
тИння «TG.», мокрота ((мокрість; [мокра 
низина Ч]», мокруха «настояна горілка», 
!мокрява] «мочар» ВеНЗн, [мокрЯк] «мок
ре, болотисте місце; сирі дрова; все 
мокре», [мокрЯнИJ (мн.) «багно» Ж, 
[мокряниця] «мокраве, гниле nоле» 0 1 

{мокрянuць] «тс.» О, мокрЯччя «що-не
будь мокре», r·моч] «сеча» ж, !моча] 
<<те.; дощова погода» Ж, [мочака] «під
лива з грибів і борошна; страва s сала 
і м'яса» Jl, [мочалка] «страва, яку їдять, 
умочаючи в неї хліб» Л, Імочанка] 
«страва з фруктів або ягід» Я, !мочану
ха] «горілка з перцем» Jl, мочар, [моча
ра] «мочар» Ж, [мочарка] (зоол.) «довго
ніжка, Tipula L.; болотяний слимак» 
Ж, [л-zочва] <<мокра -погода», [мочена] 
«настояна горілка», [мочерет] <<мочар», 
l.мочилинівка] ((Заглибина для мочіння 
конопель, льону», мочИло «те.», ІлючИха] 
«долина з водою» Ва, [моклякуватий] «си
рий, болотистий» Ж, [.д,юкравий] <<мокру
ватий» ж, мокрий, [мокрізний] «дуже 
мокрий» ЛексПол, мокруватий, [мокрЯ
вийJ Ж, [мочарuстийl «з мочарами», 

мо коша 

мочаруватий <<тс.», [л-zочевий] «сечовий» 
Ж, [МГ!ЧИвий] <<МОКрИЙ, ДОЩОВИЙ», [моч
лИвий] «тс.», мочИльгшй, [моч6вий] «се
човиЙІ> Ж, lмочуватий] <<трясовинний» 
Ж, lвщиакати) <<Вимокати» (Ме), вИ
мок «Вимокла ділянка посіву», вИмочка 
«те.; оромокачка», вИмоклий, [від ма
кати] <~відмокати» ж, Івідмок] <<Відлига» 
МСБГ, [qz"дм6ка] «мокре місце в землі; 
луг, в якому намочено а лизну», Івмокра
віти l <<з мо кр іти'>. :Jм6чувальний, [зама
кати] «Замокати» ж, Інам6к] «ХОЛОдна 
настоянка» Ж, \недом6каІ «недостатньо 
вимочене волокно коноплі», [підмака
тиJ <<nідмокати» Нед, \підм6чка] <<роз
лив, повінь» Нед, [п6мок] «рід коно
пель, вимочуваних у воді» Па, !пом6чене] 
«змочумння» Нед, !пом6чuна] «Т«.» Нед, 
прим6чка, [ промакати l «промокатю> 
Нед, промокашка, пролюкальн,ий, [роз
макати] <<розмокати» Нед, розм6ч
ка; - р. мокнуть, м6крьtй, бр. м6кнуць, 
м6крьt, др. мокнути, мокрьш, n. moknac, 
mokry, ч. mokпouti, mokry, слц. шok
пut', nюkry, вл. mokпyc, mokry, нл. 
mokпus, moksy, nолаб. miikri «мокрий», 
болг. мбкря <<мочу», м6к-ьр <<мокрий», 
м. мокри <<мочить», л-юкар <<мокрий», схв. 
[промокнути], мочити, мокар, слн. 
[mokпiti], mociti, mбker, стсл. м~читн, 
MOKpn, ЦСЛ. М~КНЖТІt; - П(;:Л. mociti, 
moknQti, mоkгь;- споріднені з лит. 
maketi «вступити в болото», maknбti 
<<ходити по грязюці», makone <<калюжа», 
лт<::. makQa «болото, трясовина», muklajs 
«Трясовина», ос. mrecyn «валятися в 

чомусь рідкому», вірм. mor <<болото, 
драговина», можливо, також лат. шасе
го «розм'якшую, розмочую, мочу»; іє. 
*m~k- «мокрий, зволожувати».- Фас;
мер ІІ 640, 641; Преобр. І 547; Bruckner 
343; Machek j-:SJC 371; Holub-Kop. 
229; Sclшster-Sewc 944; Olesch І 621; 
Skok ІІ 449-450; Bezlaj ESSJ І! 190, 
192; Веrп. ІІ 69.:...__70; Mikl. EW 199; 
Trautmaпn 167; Абаев И3СОЯ ІІ 80; 
Pokorny 698.- Пор моклЯк1• 2

• 

мокотИря, мокотя, мокутuря- див. 
макІтра. 

[мокоша] (бот;) «латаття (?), Nym
phaea lotus L.» Mak, Ім. пишноцвіта] 
«лотос, Nelumbium speciosum Willci.» 
Mak, [.мок6иtні] «Лотосові, Nelumbiae Ж. 
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мокравець 

Mak; Hydropeltidae тж»; - очевидно, 
пов'язане з мокяути, як назва водяних 
рослин; пор. р. Імокutа] «шолудивник 
болотний, Pedicu!пris palustris L.»; 
зближення з мак (у назвах l.n. водяний] 
«Латаття бiJJe, Nymphaea а!Ьа L.», [ма
ківки] «те.:.» вілбуJJось пізніше.- Див. 
ще мокнути. 

lмокравець] (бот.) «зірочник, Stella
ria L.» Ж, !мокравник] «те.», [мокрець] 
«те.; підмаренник, Galium aparine L., 
G. spurium L.; гостриuя лежача, Aspe
rugo procumbens L.; моховинка лежача, 
Sagina procumbens L.; мокричник, Alsi
ne Whlb. Mak», [мокрuнець] «зірочник» 
Г, Ж, [мокрИця\ «мокричник, Alsine 
media», мокрИчник «тс.», lмoкpuut] «ко
стянець, Holosteum L.» Ж, [мокрівrиІк] 
«зірочнию> МСБГ, [мокрій] «те.» тж, 
[мокруха] «зозулинець плямистий, Or
cbis maculata L.» Mak, [мокрЯчка] «жов
тяниця, Chrysosplenium L.» Ж, [мок
лЯчка] «тє.» Ж, [моклЯчник] (<waвJJiя 
залозиста, Salvia glutinosa L.» Ж, [мок
лЯжгшк] «те.» ВеУг;- р. !мокрец] «зі
рочник середній, SteiJaria media», [мок
рuжнuк, мокрuца, мокрt}ша] «те.», бр. 
[макрац, макрь'ща] «те.; підмареннию>, 
Імакруха] «зірочник середній», п. [mok
rzyca] «те.», mokrzycznik «костянець», 
Ч. СЛU. [mokrys] «ЖОВТЯНИUЯ» (з укр.);
похідні утворення від мокрий, мокнути; 
назви зумовлені тим, що ці рослини най
частіше зустрічаються на вологих міс
цях, по берегах річок і струмків або 
особливо ростуть у сиру погоду.- Ша
мота 102; Вісюліна-Клоков 155; Мер
кулова 138; БСЗ 28, 613; 38, 406-407; 
СРНГ 18, 208: Machek J m. rostl 
98.- Див. ще мокнути. 

[мокрій] (орн.) «кроншнеп великий, 
Numenius arqtiatus L.» ВеБ;-- пов'я
зане з мокрий, мокнути; назва зумов
лена тим, що цей птах· гніздиться на 
болотах.- Фауна України 4, 279: Пти
uьІ СССР 265.- Днв. ще мокнути. 

молдавани «народ, що населяє Мол
давську РСР», [молдавани, молдувани], 
одн. молдованин, [молдаван, молдован, 
молдувагшн], [молдtівки] «молдаванки; 
овчина з Бесарабії або Поділля», [молдо
ванка] «смушева шапка» МСБГ, мол
даванський: молдавський, [молдуван-
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ський]; - р. молдаване, бр. малдаване, 
п. Moldawianie, ч. Moldavan, слц. Mol
davcan, вJJ. moldavski, болг. молда
вани, м. Молдавец, схв. М длдаванин 
слн. Moldavec; -запозичення з мол
давської мови; молд. молдавая є похід
ним від територіальної назви Молдова 
«Молдавія», пов'язаної з назвою річки 
Мол.16ва.- Кобилянський Зб. наук. 
праць І 87; Фасмер ІІ 642; СДЕЛМ 263; 
DLRM 512. 

мокша «етнічна група мордовського 
народу», мокшалський; - р. бр. болг. 
м6кutа, п. mokszanski, ч. слц. Moksa; -
через посередництво російської мови 
запозичено з мордовської; морд . .люкша 
є самоназвою uієї етнічної групи, ети
мологічно неясною, у якийсь спосіб 
пов'язаною з назвою річки Мокші.
Фасмер І І 641; Мельхеев 59; Баскакав 
та ін. Взаимод. и взаимообоr. 57; БСЗ 
28, 283. 

мол «портова споруда у формі ва
ла»; - р. бр. болг. мол, п. ч. ели. molo, 
схв. мол, моло, слн. шбІо; - запози
чення з італійської мови; іт. molo «ТС.>> 
походить від лат. mole5- «дамба, мол, 
насиn», очевидно, спорідненого з гр. 
1--LwЛщ; «зусилля, втома».- СІС2 554; 
Фасмер ІІ 64 І; Преобр. І 553; Kopa
linski 641; Holub-Lyer 319; РЧДБЕ 
464; Dauzat 481; Mestica 970, 972; Wal
de-Hofm IJ 101-102. 

молекула «найменша частка речо
вини, що володіє всіма її хімічними 
властивостями», молекулЯрний; - р. 
молекула. бр. малекула, п. molekula, 
ч. слц. molekula, вл. molekul, болr. мо
лещ}ла, М. МОЛЄКтjЛ, СХВ. МОЛеКул(а), 
слн. moJekula; -запозичення з фран
цузької мови; фр. molecule походить від 
нлат. mo!ecula «дрібка», зменш. від лат. 
mбles «вага, маса; зусиллю>, спорідне
ного з гр. І--Li!JЛor; «напруження, зусилля; 
боротьба; дамба», гот. af-mauфs «втом
лений», двн. muoan «турбувати, обтяжу
вати», можливо, також р. маять «втом
лювати».- СІС2 554; ССРЛЯ 6, 1168; 
Kopalinski 641; Holub-Lyer 319; 
РЧДБЕ 464; Юеіп 994; Dauzat 481; 
Walde-Hofm. ІІ 101-\02.- Пор. мол. 

молескін «дебела бавовняна ткани
На>>; - р. болг. молескuн, бр. малескін, 
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п. ч. rnoleskin, слu. rnoleskin; - запо
зичення з англійської мови; англ. rno
leskin «кротяче хутро; молескін» скла
дається з основ іменників rnole «кріт», 
спорідненого з дфриз. rnoll, дат. шо!, 
дангл rnolde «земля, грунt», і skin «шкі
ра, шкура», спорідненого з дісл. skynn 
«те.>>, лвн. scinten «обдирати шкіру», 
брет. scant «Луска риби».- СІС2 ."154; 
СХ:РЛЯ 6, 1170; Sl. wyr. obcych 486; 
Holub-Lyer 319; Юеіn 994, 1454. 

[молестувати] «набридати, докучати 
проханнями» Ж, lмолистuтися] «проси
тися»; - запозичення з польської мови; 
о. rnolestowac «набридати ІІроханнями», 
як і t.:лн. molestovat' «турбувати», схв. 
молестИрати «набридати», слн. moledo
vati <<настійно прохати», походить від 
лат. rnolestart:" «бути обтяжливим, на
бридливим», пов'язаного з то les сева га», 
що зіставляється з гр. І-tії>АО\; «безсилля, 
втома», лит. prisirnuoleti «вимучитися», 
лтс. rnuldiпat «турбуватю>.- Kopalin
ski 641; Mach€k ESJC 373; Walde-Hofrn. 
ІІ 101-102.- Пор. мол, молекула. 

[молИбіг] «жайворонок» О, [малu
біжка, молuбіща] «тс. » О; - складне 
слово, утворене з основ дієслова молйти 
та іменника бог; назва пов' язана, оче
видно, з тим, що жайворонок злітає 
високо в небо; пор. іншу назву жайво
ронка [богастійнuк].-Див. ще бог, мо
лИти. 

молИти, молИтися, імолuтвати] «чи
тати молитву і давати ім' я (новонаро
дженому); освячувати (хату) Ж. 0», 
[молuтвувати1 есте.>> Г, Ж, [молитву
ватися] «ПіддаВаТИСЯ обряду МОЛИТВИН», 
[молебен] ж. молебень, молебство, [мо
лельщикJ «богомолець, прочаниН» ж. 
молИтва, молИтвеник «молитовник; 
(заст.) той, хто старанно молиться», 
молuтвениця (заст.) «молитовня, кап
лиuя», [молитвегтицяJ <~те.» Ж. [молит
вегтикJ «МОЛИТОВНИК» Ж, МОЛUтвини 
«обряд читання молитви над новонаро

дженим і наречення йому імені», [моли
тов] «МОЛИТВа», МОЛИтОВГlИК, МОЛитовНЯ, 
молільник «той, хто молиться», мольба 
«благання», СмільнuкІ «прохач» Ж. молеб
ний, [молитвенний] «молитовний Ж; 
той, над яким прочитано молитву», [мо
лuтвяний] «над яким прочитано моли-

молібден 

rву», lмолumянийJ «rc.», tмолитебнийJ 
«молитовний» Ж. молитовний, вИмоли
тися «МОЛИТВОЮ ПОЗбуТИСЯ ЧОГОСЬ», [вu
МОлеrtеЦЬ) «випроханий у бога молит
вами», [немала] «той, хто не молиться», 
нев.ІvюЛU/rtUЙ, [rteyлюлerutuй] КІМ, lnoмo
лuтuj «змусити дитину молитися богу, 
кажучи їй молитву, яку вона rювто
рює»; - р. молИть, бр. маліць, др. мо
лити, п. rnodlic (заст.) «молити», mod
\ic SЇ~ «МОЛИТИСЯ», Ч. ІЛОd\іtі St', СЛU. 
rnodJit' sa, вл. rnodliC ю, нл. rnodlis 
se «те.», болr. моля «прошу», моля ее 
«те.; молюся», м. моли «просить, мо

лить», схв. мnлити «просити, благати», 
СЛН. ІЛОJіtі «МОЛИТИСЯ», СТСЛ. МОІ\ИТИ 
«просити, молити». м омtти сн. «моли

тисю>; - псл. *rnodliti < *mo_Id(l)-; -
споріднене з лит. maldyti, rnelsti «бла
гати», хет. rna\d- «11росити, rоворитю>, 
дангл. двн. rneldon «доповідати, розпо
відати»; іє. *me!dh- «говорити ритуальні 
слова», давніше, можливо, «приносити 
жертву, забиваючи тварину» (лор. р. 

[молИть] «забивати худобину», болг. мо
литва «молитва; жертва, жертовна тва

рина; суп із м'яса жертовної тварини»); 
виведення *meldh- від *rneld- «м'який, 
молодий» (Fraeпkel 432) менш обгрунто
ване.- Фасмер ІІ 642: Преобр І 542; 
Иванов 3ИРЯ І 80-86; Briickner 343; 
Machek ~SJC 371; Holub-Kop. 229; 
Schuster-Sewc 939-940; Skok ІІ 451-
452; Bezlaj ESSJ ІІ 193; МарТЬІнов Сл.
герм. взаимод. 170-172; Семереньи В Я 
1967/4, 17-18; Веrп. ІІ 66; Гамкре
лидзе-Иванов 803; Pokorny 722. 

молібден (хімічний елемент, метал), 
молібденіт (мінерал);-'- р. молибден., бр. 
малібдан, 11. rnolibden, ч. вл. rno1ybden, 
слц. rnolybden, болг. · молuбден, схв. 
молuбден, слн. rnolibden; - запозичен
ня з західноєвропейських мов; фр. mo
lybdeпe, нім. Molybdan походять від лат. 
rnolybdaeпa «свинцевий блиск», яке зво
диться до гр. ~-toM~бatva «Те.>>, похід
ного від ~-t6Лu~бо~ (~-t6Лt~D\;, f.t6Лt~
бoc,;) «свинеuь», очевидно, іберійського 
походження.- СІС2 554; Волков 32; Фи
гуровский 91; ССРЛЯ 6, 1170; Kopalin
ski 641; Holub-Lyer 320; РЧДБЕ 464; 
Dauzat 482; Frisk ІІ 251; Нерознак 
211. 
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[молодан) «молодчик, молодий; ко
ханий»; - очевидно, результат видо
аміни ~лава [милодан) «коханеuь», збли
женою з оGновою <мів молодИй, моло
дець.- Див. ще дати, мИлий, моло
дИй. 

[мблодень] (бот.) «очиток їдкий, за
яча капуота, Sed11m a(?re L.» Г, Ж, (моло
дил, молодИло, молодильник, люлодuш
ник, моложай) «Т@.>> Mak;- р. Імоло
день, молодИльце, молодИчникJ «те.»; -
похідні утворення від молодИй; назви 
вумовлені тонізуючими властивоrтями 
очитку.- Шамота 109; Меркулова 110; 
Budziszewska 221.- Див. ще молодИй. 

молодИй, люлодецький, молодечий. 
[молодИній] «молодечий>> Ж, молодИстий 
«моложавий», молодИчий «властивий мо
лодиuі», [молодuчний] «молодечий>> Ж. 
молодіжний, lмолодський] «молодець-
кий» Ж. молодцюватий, молодЯвий 
«мололий, моложавий», моложавий, [мо
лод] «молодіGть» (у виразі з [первого 
м6ладу]), молода «наречена (на весіллф>, 
[молодайка] «невістка:. Ва, [.молоденокJ 
«молода людина» Пі, молодецтво, мо
лодець, молодеча «молодь; [хлопuіІ», fмо
лоджава] «молодий ліс» Ж. молодИй 
«наречений (на веоіллі)», молодИк <<мо· 
лодий місяuь;. юнак; холостяк; нарече
ний>> СУМ, Ж, [молодинаІ <<молоді на
гони» ВеУг, ~иолодИця, ІлtолодІічинаІ «мо· 
лrща дівчина», [молодuчник] «бабій» Ж. 
[молодuчн>і] (зб.) «молоді жінки, моло
диці» МСБГ, молоді «наречений і наре
чена; молоде подружжя», Ілtолодіж], лtо
лодість, молодка <<МОЛОДа ЖіНКа, дів
ЧИНа; молода курка>), молоднеча «молодь; 
!молодий сад, ліс; молода худоба, пта
хи]», ;,юлоднuк <<молодий ліс, сад; [молода 
худоба, птахи)», f молоднИ ча) «те.>>, lмо
лоднячd] «молодий еал, піс», молодн<'ІК, 
fмолодовuк] <<молола худоба; молода по
росль Ж», молодощі «мо;тодість, ЮНЇGТЬ, 
молоді роки», (люлодств61 <<молодь; мо
лоді роки» Ж. fмолодухаl «молода жінка, 
молодиця; наречена; молода курка-не

сучка Ж», молодчага «молодеuь». молод
чИк,, [молодЮк] <<немовля; мала дитина 
Ж», ІмолодЯ] «молода людина», [мол6-
дяж] «молодь» Кур, [молодЯк] «молоко
сос; холостяк», молодЯта «наречені, мо
лоде подружжя; молодь», [молодЯтникJ 
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<<залицяльник, бабій», молодь, [моложJ 
<<розвідувальна частина бджіл з відве
деного рою>> Ник, !.иоложава] «молодий 
ЛіС» Ж, (моложавина, МОЛОЖОВНИК, АЮ
ЛОЖаК, молощак] <<TG.» Ж, tмоложЯй] 
<<Отава» ЛексПол, молодикувати <<Паруб
кувати», молодИти <<робити молодим», 
молодИтися, [молодИчитu] <<Іlорушувати 
подружню вірність, розпусничати» Ж, 
молодіти «Gтавати молодим, молодшатИ>>, 
малодніти <<т~.». !люлодцюватu] «nаруб
кувати», люлодшати, змолоду, замолоду, 
[обмолодьІ <<молоді паростки:., [одмолодь} 
<<nомолодшання; паросток, пагін» Л. [от
молодечити] «пережити молодість» Пі, 
Іпалюлодина] <<молода трава, паростки», 
палтлодок «молоді пагоню>, [памолодя] 
ВеБ, памолодь, <<те.»; - р. молодой, fip. 
маладьt, др. люлод'Ь, п. вл. нл. mlody, 
ч. слц. mlady, полаб. mlada, болг. м. 
млад, єхв. іnлад, слн. mlad, стсл. 
ММД 'h; - ПCJl. *mo]d'Ь <<МОЛОДИЙ»;
споріднене з нрус. maldai (наз. в. мн.) 
«юнак», maldiaп (зн. в. одн.) «лоша», 
maldunin (зн. в. одн.) «молодіGть»; даль
ше загальноприйняте зіставлення з дінд. 

mrdul) <<м'який, ніжний», rp. lif!aЛouv 
<<Послаблювати, пом'якшувати» (Фасмер 
fl 643-644; Преоfір. ІІ 549-.550; Briick
ner 340; Machej\ ESJC 367; Holub-Kop. 
226; Schuster-Sewc 931-932; Skok ІІ 
4.ЗR-439; Bezlaj ESSJ ІІ 187; Куркина 
3тимолоrия 1981, 6-8; Веrп. ІІ 70-72), 
очевидно, в семантичному відношенні 
неточне; скоріше йдеться про усклад

нений давнім інфіксом -1- варіант пер
віGного кореня *med-/met- «Кидати, ме
тати», вживаний спочатку для нозна
чення молоді тварини, у т. ч. риб (пор. 
р. помёт <<Новонароджеце потомство тва

рини»).- Мельничук 3тимология 1984, 
141; Zllbaty St. а сІ. І 2,340,352.- Пор. 
мблодень. 

молодИло (бот.) <<Живучка, Sempervi
vum L.»; - р. молодИло «ТС.>>; - резуль
тат перенесення на живучку на::;ви очит

ку їдкого; перенесення зумовлене загаJІЬ
ною схожістю рослин (обидві вони на
лежать до родини товстолистих; пор. 

спільну для них назву заяча капуста).
Див. ще мблодень. 

[молодИтися) «хмаритися», [лt6лоди} 
«невеликі хмарки», /молоді] «те.», Іпо-



мол о днЯ 

молодки] «білі хмарки»; сюди ж, мож
ливо, [молодина] «вершки» О, [па.моло
дина] «солодкі вершки» Нед, [памолодь] 
«ТС.» Нед; - р. [замолаживать] <<захма
рюватися», n. [ mlodziC si~] «затягувати· 
ся дощовими хмарамю>; -результат хиб· 

ного зворотного словотвору на основі 
давнішого *замоложувати (р. [замола
живать]), похідного від * моложити 
(пор. р. [моложuть] «захмарюватися»), 
* молога <<імла, хмара», але вторинна 
зближеного з молодИй, псл. * mold'Ь; 
безпосереднє пов'язання з псл. *mold'Ь 
«молодий» (Фасмер ІІ 644; Куркина 
Зтимология 1981, 7-8) недостатньо об
грунтоване.- Мельничук Мовозн. 1960/ 
б, 54.- Пор. мшіка, молозиво, мороква. 

[молоднЯ] «блискавка» До; - оче
видно, запозичення з білоруської або 
російської мови; р. бр. [молоднЯ1 «те.» 
є результатом видазміни форм р. lмоло
ньЯ], бр. маланнЯ, що відповідають 
укр. [мовнЯ] <<те.» (див.). 

[молодойка] <<Кукурудзяна мука, зва
рена на солодкому молоuі»; - неясне. 

[молож] (зоол.) е:плоска черепашка, 
Tellina» Ж;.- неясне. 

молозиво «перше молоко після поло
гів», lмолозево] «те.» Ж; - р. молозиво, 
бр. малодзіва, п. mlodzi\vo, ч. mlezivo, 
слп. mledzivo, болr. [м?>лзЯ] <<доїти», м. 
.молзе «тс.», схв. млёзuво <<молозиво>>, слн. 
mlezivo, mleziva;- nсл. *melzivo <<те.», 
*melzti «доїти»;- споріднене 's лит. mel
ZU, m1lzti «доїти», двн. milchu, melchan, 
дангл. melcan, лат. mulgeo, mulgere, 
гр. ІіІLЄЛуш «Те.»; іє. *m~]g. «ДОЇТИ».
Фасмер ІІ 644-6'±5; ГІреобр. І 550-
551; Machek ESJC 368; Holub-Kop. 
226; Holub-Lyer 317; Skok ІІ 488-489; 
Bezlaj ESSJ ІІ 189; Клепикова 117-120; 
Мартьшов Зтимология 1968, 20-21; 
Bern. ll 35; Pokorny 722.- Пор. 
емульсія, молоко. 

молокан (бот.) «Agathyrsus D. Don. 
(Mulgedium Cass.); [латук дикий, Lactu
ca scariola L. Mak]», молочай <<[те.]; 
Euphorbia L.; [жовтий осот, Lonchus 
L.]», [молочай жовтий] «чистотіл, Che
lidonium majus L.» Mak, [молокаш] «ла
тук дикий» Mak, [молоч! «молочай» 
МСБГ, [молоч (городовий, дикий)] <<куль
баба, Leontodon taraxacum, Taraxacum 

молоко· 

officinale Wigg.» Г, Mak, [молочайник] 
<<молочай» МСБГ, [молочак] «молочай;. 
жовтий осот», [молочій] «те.; кульбаба; 
льонок звичайний, Linaria vulgaris 
Mak», [молочіні] «молочай» МСБГ, [мо
лочка] «латук ДИКИЙ», [мОЛОЧКО) «ТС.; 
кульбаба Mak», [молочник] «чистотіл 
Ж, кульбаба Mak», !мол6шник] <<те.» Г, 
Ж, [ МОЛОШНUЧОК] «ЛЬОНОК ЗВИЧаЙНИЙ» 
Mak; - р. молокан <<МОЛОКан; [латук 
дикий; кульбаба]», молочай <<молочай; 
[жовтий осот; кульбаба; латук дикий; 
молокан]», бр. малачай «молочай; [куль
баба]», lмалакан! «молочай», [малочніца. 
малошнік] «те.», [малочнік] <<жовтИй, 
осот», n. mlecz «жовтий осот; [молочай]», 
ч. mleё <<те.», [mliёi] «кульбаба», слц. 
mliec <<жовтий осот», mlieёпik «молочай», 
болг. млечка <<молочай», млечок <<ТС.», 
м. млеч <<Те.», млечка «кульбаба», схв. 
МЛ ечика «ТС. », ( mJ і сас] «ЖОВТИЙ ОСОТ», 
слн. mlec <<те.», mlecek (<молочай»; -
похідні утворення від молоко, nсл. *mel
ko; назви зумовлені тим, що всі ці рос
лини містять у собі білий сік, схожий 
на молоко.- Шамота 76; Меркулова 
99-100; Фасмер ІІ 647-648; Machek 
J m. rostl. 139, 234; Bern. ІІ 33-.34.
Див. ще молоко. 

молоко, (мол6ньо] (дит.) <<молоко)>, 
lмолочаник] «риба-самець з молочком», 
МОЛОЧар <<МОЛОЧНИК», МОЛОЧарНЯ, МОЛО· 
чарство, (МОЛОЧUНа] "МОЛОЧНо страва», 

· молочко «молоко (зменш.); продукт ви
ділення залоз бджіл; чоловіче сім'я 
риб», молочник «продавець молока; по
судина для молока; [риба-самець з мо
лочком]», [молочниця] <<ЖЇНІ\а-прода
вець молока; молочна корова» Ж, мо· 
лошник «посудина для молока; [примі
щення для молока МСБГ; риба-самець 
з молочком Ж]», [молошн..<Ік] «лоша або 
теля, яке ссе молоко матері», моня (дит.) 
«молоко», монька, (моньо О, Корз, моцьо 
ВеЛ] «ТС.», молочарський, (л,zолочt.lстий] 
Ж, [молочлuвий] «який ·дає багато моло
ка», молочний, (.молошнuйІ «молочний», 
монькати «часто говорити моня, про
сити молока»; - р. молоко, бр. малако, 

др. молоко, п. mleko, ч. слн. m!E·ko, 
слц. mlieko, вл. нл. mloko, полаб. 
mlaka, болР. млЯко, м. млеко, схв. млеко, 
млиjеко, стсл. мл·tко;- псл. *me!ko з 
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недостатньо з'ясованою етимолоvією; -
здебільшого зіставляєтьсs.! з р. [жоло
кИпш] «бОЛОТО», ЛИТ. malkas «КОВТОК», 
ЛТС. ma!ks, maJka «ПИТТЯ» і, далі, З rp. 
~tЄЛ.хюv щжерело», гот. milhma «хмара» 
(is. * meJk- «мокрий, волога») (Фасмер
Трубачев І І 645-646; BriiG)шer 340; 
Holub-Kop. 226; SGhuster-Sewc 936; 
Bem. ІІ 33-34; Pokorny 724); вважаєть
ся також запозиченням з гермавських 

мов (rерм. · * meluk- «молоко») (Machek 
ESJё 36~; Мар гьшов Сл. -герм. взаимод. 
73-74; Hirt PBrB 23, 341-342; Uhlen
beck Af')!Ph 15, 489); найбільш імовір
ним е давній зв' язок з молозиво (шм. 
* melzivo, * melzti «доїти»; іе. * mel k
як звуковий варіант кореня * meli~
«Tc.»).- Преобр. І 551-.552; Саболев
ский РФВ 66, 342; Skok ІІ 442-443; 
Bezlaj ESSJ ІІ 188-189: Мельничук 
Мозозн. 1960/6, 54; Абаев 3-rимология 
1966, 256; Критенко Встуn 508; Jagic 
AfSlPh І!, 308; Szemerenyi KZ 75/3-4, 
170-190; Гамкрелидзе-Иванов 571.
Див. ще молозиво.- Пор. молокан. 

[молокосИс] (зоол.) «плямиста сала
мандоа, Sa lamaпdra maculosa» Ж, [мо
лосис', малое] «те.» ВеНЗн; - складне 
слоsо, утворене з основ іменника мо
лоt\.6 і дієслова ссати; назва зумовлена 
народниі\1 повір'ям, за яким ящур ВИGИ
сае ~олоко у худоби.- ФаGмер ІІ 646.
Див. ще молоко, ссати. 

fмолостень] (бот.) «молокан, Mulge
dium» \1ak. [молостуха] «празелень зви
чайна, Lampsana communis L.» Mak; -
споріднене з р. [м6лость] «вим'я коро
ВИ», [м6лостсzq] «дійниuя», [мол6стньtй] 
<<молоtrний; скоромний>>, п. [mlost] «мо
Jючний І'орщию>; - пм. * mo1,st-, по
в' язане чергуванням голосних з * melzti 
«ДОЇТИ», *me!zivo <СМОЛОЗИВО»; назва зу
МОВЛена тим, що молокан містить от
руйний білий сік, схожий на м:олоко.
Фасмер ІІ 646-647.--див. ще моло
зиво.- Пор. молокан. 

[молосущіти] ((бит~. лупцювати; жор
єтоко поводитися Ж», [мол6снутu] <<трі
снуш, ударити»; -очевидно, залишок 

давнього варіанта кореня іє. * mes- <<Ки
дати, розбивати» з інфіксом -1- (*mols-; 
пор. варіанти з інфіксом -r- в двн. mar
sari «ступка», свн. zer-milrsen «роздав-
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ЛЮВаТИ» ПрИ ЛИТ. musti «бИТИ», ДЇНд. 
musaJa]J «ТОВКаЧИК», ШЩфQ «КуЛаК», 
гр. ~Щ;'D6АЛ(J} «розрубую»); може роз
глядатись і як результат контамінації 
слів молотйти і полосуватu.- Мельни
чук 3тимология 1984, 140. 

мблот1 (знаряддя), Імол6та] «моJють
ба» О, молотіцжа <<молотильна машина», 
[молотарня] «те.», !мол6тваІ <~олотьба» 
О, [молотень] «вимолочений льон» Ж. 
lмолоrпільник] «молотник» Ж., [молотіль
ня] «молотарка» Ж, молотнИк «ТОЙ, що 
молотить» СУМ, Ж. !молотнЯІ <<мало
тар ка», r мплотня] «молотіння маши
НОЮ» О, JІіОЛотовИще «ручка молота», 
м.олот6к, молоточок (тех., мед.), мо
лотьба, [молЬчаJ «молотьnа», молотИти, 
вИ.w.олот, ІІИмолотка «ВИМОЛОТ», замолот 
«плата 3а молотьбу», намол6т СУМ, Ж. 
[намолотнuй] «який дає добрий намо
лот>> >К., t-f.евмол6т <оюганий умолот», 
недомол6т <<Неповне або погане вимо
лочування», обмолот, ГJ6мол6тини «за
кінчення молотьби; свято з uього при
воду», перемол6т, перео6мол6т. умо

лот, ум.ол6тнuй. <<який дає добрий 
умолот»; - р. молот, бр. м6лат, др. 
молотити, 11. mtot, ч. алu. mlat, вл. 
ml6cic, нл. mlosis, болг. м. млат, схв. 
млд.т, с.лн. mlat, стел. MAt\Th.; - псл. 
*molt-ь; -хет. malatti- «бойова зброя»; 
очевидно, давній варіант кореня іе. 
* met-/mot- <<Кидати, метати» з інфіксом 
-1- (іе. * molt-; пор. варіант в інфіксом 
-r- в лат. martulus «молоточок»); зв'язок 
з * mel- «молоти» більш віддалений; 
виведення від італьськ. * malt- (>.лат. 
malleus <<Молот») (Мартьшов Язьп< 75) 
недостатньо обгрунтоване.- Фасмер ІІ 
64 7; Преобр ._ І 552; Bri.lc~лer 341; 
Machek ES.JC 367; Schuster-Sewc 931; 
Skok ІІ 441; Bezlaj ESSJ ІІ 188; Bern. 
ІІ 73; Гамкрелидзе-Иванов 715; Мель
ничук 3ТИ'\ІОЛОГИЯ 1984, 141.- Див. ще 
местИ, метати. 

[мблот2 ] <<Пивна гуща; бурякова ма
са, з якої вичавлено сік цукру; розва
рена м'якоть ягід (для киселю); відходи 
з вивареного солоду; дрібні обломки» 
Ж; - п. ml6to «сол'од, відходи від со
лоду», mloto, mlota <<тс.», ч. слц. mlato 
«пивна гуща», схв. млд.та «потовчене і 
зварене зерно для варіння пива», мла-



молоти 

tі.енuца «сир із знятого молока; рідина 
після збитого масла», єлн. mlato «від
ходи від солоду»; - очевидно, пов' яза
не з молоти, nсл. *me!ti; вважається 
також (Фасмер ІІ 644; Mikl. EW 200; 
Matzenauer 255) запозиченням з прагер
манської мови (пrерм. *maJta-, двн. 
malz «солод»).- Bri.ickner 341; Machek 
ESJC 368; Skok ІІ 441; Bezlaj ESSJ 
ІІ 188, Bern. ІІ 73; МарТЬІнов Сл.-герм. 
взаимод: 126-128.- Пор. молоти. 

молбти (мелЮ), [мельнuчити] «моло· 
ти у млині; бути мельникою Ж. (меннu
чити] «Те.» Ж. мельІі!}ти (однокр.), 
(малюх] «палиuя для приведення в рух 
жорнового каменю> Корз, [меливоJ «по
ме.1; зерно на помел; борошно», [мелій] 
«Той, хто привіз зерно на помел~. [мелун] 
«балакун, базікало», [мельне] «плата за 
помел» Ж. мельник, мельниківІіа «дочка 
мельника», (мельнuцтво] Ж. [мельни
чук] «син мірошника, мельника», млИво, 
[мола] «жінка, якій потрібно молоти» 
Ж. молоттЯ, [безмлUв' я] «час безробіття 
на млині», [вuмелкиJ «вимелене» Я, [вИ
мол] «кількість змолотого борошна» Я, 
(замел] «змолотий хліб, борошно», [за
мелюватися] «забріхуватися», (заме
лЮхаJ «базіка; брехун» Я, !замелува
тий] «балакучий, брехливий», намел, 
[намелистий] «який дає добрий намел» 
Ж, недомел, (омелЯтиJ «очищати від 
луски (ячмінь)» ВеЛ, обмел, перемсл, 
помел, пом6лець «Той, хто привіз зерно 
на помел», [промел] «плата зерном за 
помел», [про.молЗ «мливо» Ж. розмел, 
розмелювач, розмелювальний, розмель
ний; - р. мол6ть, бр. мал6ць, др. мо
лоти, п. mlec, ч. mliti, слц. mliet', 
вл. mlec, нл. rnlas, полаб. mlaht, болг. 
меля, м. меле, схв . .млети, ели. mleti, 
стсл. млtтrr;- псл. *melti «молоти, 
подрібнювати»; -споріднене з лит. та
Ій, таШ, лrе. malu, malt, гот. двн. 
malan, лат. molo, molere «Те.», гр. 
~tоЛЛrо «дроблю», хет. mallai «роздав
лює>>, дінд. mrQati «Те.; меле»; і є. * rnel-7 
mol- «молоти, розтирати».- Фасмер IJ 
597; Bri.ickner 339-340; Machek ESJC 
368-369; Holub-J<op. 227; Holub
Lyer 317; Schнster-Sewc 934-935; БЕР 
ЛІ 729-.730; Skok 11 444; Bezlaj ESSJ 
ІІ 189; Критенко Вступ 515; Bern. 
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ІІ 35-36; Pokorny 716-717.- Пор. міл
кИй, млин. 

мо.тюч, молочай, молоч.dк, молочій, 
молочка, молочник - див. молокан. 

[молощавий] «слабкий, крихкий» 
)К; - схв. млеnак «поганенький; сла
бий», мледан «худий, виснажений», [mli
dan] «те.», слн. [mledeп] «схудлий, змар
нілий»; - псл. *meld- «слабий, ху
дий»; -очевидно, споріднене з гр. ~aЛ
fJax.6 \; «ніжний», дір л. meld «ТС.» (і є. 
*meldh- «м'який, ніжний», похідне від 
*mel- «молоти, розтирати»); виведення 
південнослов'янських форм від псл. 
bled'Ь «блідий» без врахування україн
ського відповідника (Skok ІІ 442), як 
і зіставлення їх з р. [.меледd] «обтяжлива 
безглузда робота, марудна справа» 
(Ильинский ИОРЯС 22/1, 196; Bezlaj 
ESSJ ІІ 188; Mikl. EW 206), помилкове.
Роkоmу 419.- Див. ще молоти. 

[молциюіти) «бити; грюкати; до-
корятю> Ж;- очевидно, афективне ут
ворення. 

молЮск «м'якотілий єлизняю>;- р. 
моллЮск, бр. малЮск, ч. слu. mo]usko
vy, болr. молуска, молЮска, схв. молуске 
(мн.), слн. moluski (мн.); - запозичен
ня з франuузької мови; фр. mollusque 
походить від лат. molluscus «те.», утво
реного 8 moШs «м'який, ніжний», спо
рідненого в гр. ~аЛах.о~ «м'який», гот. 
mildфa «м'якіGть», двн. milti «м'я
кий».- СІС2 555; ТСБМ ІІІ 98; Holub
Lyer 320; РЧДБЕ 465; Dauzat 482; 
Walde-Hofm. ІІ 103-104. 

[молЯвка] «мальок риби; гольян, Pho
xinus rivнlaris» Ж. [м6лька] «мальки 
риб» ВеНЗн; - р. малЯвка «мальок; [ріа
ні види дрібних риб]», [.молЯвка, .малЯ
ва, молЯва, моль, мблька] «ТС.», [м6льга] 
«гольяю>, бр. малЯука «мальок», (Імаль
гва] (зб.) «МаЛЬКИ», [малька) «дрібНИЦЯ», 
п. [molawka] «дрібна рибка»; - псл. 
moljava, molьka; - очевидно, єпорідне
не 8 лит. malё «ГОJJьян», лтС!. male 
«густера, Blicca argyro]euca»; далі по
в'язується з псл. molь «міль» (Фасмер 
ІІ 648-649; Leder 70) або rnai'Ь «ма
лий» (Ka1ima \66-167).- Пор. мілька, 
мулька. 

мольберт «підставка для роботи ху· 
дожни ка»;- р . .мольберт, бр. маль-
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берт, болг. молберт; - запозичення 
з німецької мови; нім. Malbrett скла
дається з основи дієслова ma!en «малю
вати» і іменника Brett «дошка», побіч
ної форми до Bord «борт; полиця».
СІС2 555; ССРЛЯ 6, 214; Фасм~р 11 
649; Преобр. І 554; К!uge-Mitzka 99.
Див. ще борт, малювати. 

[мольфар] «Чарівник; злий дух», 
[м6льфа] «чаклування, чари» МСБГ, 
[мальфівнuця] «відьма» Ж, [мольфарити] 
«чаклувати» МСБГ; - неясне; пов'я
зується з іт. malfare «Чинити зло; зло
діяння, злочин».- Кобилянський Мо
вози. 1980/1, 47-48. 

момент, моментальний; - р. болг. 
м . . мол1.ент, бр. м6мант, п. ч. слu. вл. 
moment, схв. мдмен(а)т,слн. mоmеnt;
запозичення з німецької мови; нім. Mo
ment походить від лат. momentum 
( <*movimentum) «мить, момент, ру
шійна сила»,· пов'язаного з moveo «ру
хаю».- СІС2 555; Акуленко 14G; ССРЛЯ 
6, 1216; Фасмер ІІ 649; Преобр. І 554; 
Sl. wyr. obcych 486; Holub-Lyer 320; 
Walde-Hofm. ІІ 106, 116.- Див. ще 
мобільний. 

момеч, м6мuч, м6моч - див. омич. 

[момотати] «неясно вимовляти; бур· 
котітш>, [момотіти] «тс.», [м6мрати] 
«мимрити, буркотіти», [.лІ6.мот] «бурко
тун; заїка», [момотлuвий] «такий, що 
нечітко вимовляє; набридливий своїм 
буркотінням» Ж;- п. momotac «бурко
тіти; заїкатися», ч. (momtati] «буркоті
ІГИ, бурмотіти», нл. momotas «Те.; заїка
тися», слн. momljati «бурмотіти», р.-цсл. 
МОМdТІІ «нечітко вимовляти, заїкати
ся»; - псл. тот- звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до укр. [ма
мляти, ма.мрати], мИмрити, нвн. mum
meln «тс.».- Briickner 343-344; Ma
chek ESJё 343; Schuster-Sewc 946; Bern. 
ІІ 75.- Пор. мамляти, мамрати, мИ
мрити. 

[мбмсик] «матусин синок, мамій»; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. [м6мсик] «малий хлопчик; дуже 
молода, незріла людина», [м6мса] «ТС.», 
[м6мьLЗ] «мала непоказна людинаr, мож
ливо, пов' язані з [.мо.ма] «мама», як укр. 
[мамсик] «мамій» з мама. 
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монах 

[мбмсатися] «возитися, довго щось 
робити»; - афективне утворення. 

[мбмфа] «мавпа» Ж;- неясне. 
МОНарх, fмоНархйня), монархіст, мО· 

шірхія, монархfчний, лtонарший Ж, ст. 
монарха (1642); - р. болr. монарх, бр. 
манарх, п. ч. слц. шonarcha, вл. mo
narch, м. монарх, cxn. лtдніірх, слн. mo
narh; - через посередництво середньо
латинської мови (с.'Іат. moпarcha) запо
зичено з грецької; гр. ~-t6vapxo~ «монарх» 
утворено з основ числівника ~-t6vo~ «один, 
єдиний>>, пов'язаного з r.tii\•6G «рідкий», 
спорідненим з вірм. manr (maпu) «ма
лий, ТОНКИЙ», ДЇНll. manak «ТРОХИ», 
лит. mefikas «незначний», та іменника 
ap)G6~ «КеріВНИК, ВОЖДЬ», пов'язаНОГО 
з дієсловом apzw «паную», етимологічно 
неясним.- СІС2 555; Фасмер ІІ 649; 
НіШІ-Worth 15; Bri.ickner 342; Kopa
linski 642; Holub-Lyer . 320; Frisk 
ІІ 253.- Див. ще архаїчний.- Пор. 
анархія, монастИр, монах. 

монастИр, (манастйрь] «тс.», (мона
стuрuско] «місце, де був монастир» >К. 
(монастИрище Ж. манастирйще] «те.», 
(намасrтір] «монастир»; - р. мoнactrll:Apь, 
бр. манастЬtр, др. монастьtрь, п. mo
пaster, manaster, заст. monastyr, ч. mo
nastyr, слu. monastier, болг. монастИр, 
м. манастир, схв. манастїір, стсл. 1\'(\

HdCTMj)t.., MOHdCTИj)t.., МОНОСТМрt..;-за
ПОЗИЧеННЯ з середньогреuької мови; єгр. 
~-tovaoт'l)pt(ov), f.tC:Xva<n'l)pt(o)v, гр. f..tO
va<n'l)pюv «монастир, келія самітника» 
є похідним від f..tOVa~ «самотність», f..t6vo~ 
«один, одинокий».- СІС2 555; Фасмер 
ІІ 649; Преобр. І .554; Bruckпer 342; 
Machek ESJё 373; Holub-Lyer 320; 
БЕР ІІІ 636-637; Skok ІІ 453-454; 
Bern. ІІ 75-76; Frisk ІІ 253.- Див. ще 
монарх.- Пор. монах. 

монах, [монаха], монахИня, монашка 
СУМ, Ж, [м6нашество] Ж, [м6наший] 
Ж, [монашествувсітиІ Ж; - р. болг. 
монах, бр. ман.dх, м.· монах, схв. монах, 
стсл. МОН<1Х"Ь.;- запозичення з греuької 
мови; гр. !IO'VCX)Go~ «самітний, одинокий» 
утворене від r.t6Vof;, «один, сам».- Фасмер 
ІІ 649; Пре_s>бр. І 554; Briickner 341; 
Мachek ESJC 370; Skok І І 453; Bern. І І 
75.- Див. ще монарх.- Пор. мних, 
моиастйр. 



монгОл 

[монгол] «малорослий кінь» Дейн, 
[.мангал, монголка] «ТС.» Дейн;- р. [мон
голка] «кінь низькорослої породи»; -
пов' язане з назвою країни Монголія, 
звідки uя порода коня походить; пор. 
р. [мандж!}рка] «малорослий китайський 
кінь».- Див. ще монголи. 

монголи (назва народу, одн. монгол), 
монголістик(z; - р. болг. монгол, бр. 
мангал, п. Mongol, ч. ели. вл. Mongol, 
болг. монг6лец, м. Монголец, схв. Мдн
гдл, слн. Mong61; -запозичення з мон
гольської МОВИ; МОНГ. ШO!)gUJ, тol)go] 
(самоназва монголів) пов'язується з men
gu (mongu, тaiJguli) «непереможні, хо
робрі, завзяті.- Фасмер 11 649; Попов 
РР 1973/1, 123; Мельхеев 59; Никонов 
273. - Пор. моголи. 

монджак- див. манджак. 

[монднти] «возитися, вовтузитися» 
МСБГ; - не зовсім ясне; у якийсь 
спосіб пов'язане з др. мудити «зволі
кати, баритися», стсл. мждити, мо у
дити «те.».- Див. ще мудбхатися. 

монета, монетник «карбува.nьник мо
нет», [монетарня] «монетний двір» Ж, 
[монетарство] «монетна справа» Ж, [мо
нетарний] Ж, ст. монета (1642); - р. 
болr. М. СХВ. МОНета, бр. манета, 11. Ч. 
ст. слц. заGт. moneta, вл. тonejta, слн. 
moneta; - запозичення з латинської мо
ви; лат. тоnёtа «монета, гроші, чекан; 

монетний двір» походить від імені fіо
rині Юнони Juno Monёta, оскільки мо
нетний двір був у давньому Римі при її 
храмі; ім'я МолїНа пов'язувалося з гот. 
menop «місяць» (тоді J Пnо Моnё ta пер
вісно- «богиня Місяця») або з лат. 
толео «нагадую, віщую, надихаю, на
ставляю».- СІС2 556; Москаленко УІЛ 
24; Фасмер ІІ . 650: ССРЛЯ б, 1227; 
Hutti-Worth 16; Преобр. І 554; Briickner 
328; Bern. ІІ 76; Walde-Hofт. ІІ 107-
108. 

lмонИсто] «намисто» Ж, lманйство 
МСБГ, манИсто Ж, монество ЖJ «тс.»;
Р· монйсто, бр. маніста, др. мониста, 
монистаt, ч. monisto, болг. м"Онuсто, 
манйсто, м. мониста «намисто», монисто 
«намистина», стсл. монисто;- псл. то

піstо; -СПОріднене З дінд. таnуа «ШИЯ, 
ПОТИЛИЦЯ», ДВН. таnа «Грива; ВОЛОССЯ», 
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моногрЗ ма 

теnлі (<намисто», дангл. теnе, лш. 
тоnїІе «ТС.», галла-гр. p,avtaxrн; «народ· 
не кельтське намисто»; іє. *тоnо- <<по
тилиця, шия».- Фасм~ ІІ 650; Пре
обр. І 555; Machek ESJC 373; Младє:нов 
:304; Bero. ІІ 76; Pokorny 747-74,~.
Пор. намИсто. 

монізм <<філософське вчення, що ви
знає основою світу тільки одне нача
ло- матерію чи дух», моніст ((при
хильник монізму», моністИчний; - р. 
монt.lзм, бр. манізм, п. вл. тonizm, ч. 
тonisтus, слц. тonizтus, болг. мо· 
1-lLlЗ'OM, М. AtOHUЗGM, СХВ. МОНUЗаМ, C.JIH. 

тonizem; - запозичення з західноєв
ропейських мов; нім. Monismus, фр. 
mоліsте, англ. monisт походять від 
елат. тonisтus, утвореного на основі 
rp. ~-t6vo~ «один, єдиний».- СІС2 556; 
BriickneJi 342; Kopalinski 642, 643-64L1; 
РЧДБЕ 547; КІеіл 996.- Див. ще мо
нарх. 

монітор (мор.) «військовий броньо· 
ваний корабель»; - р. люІшm6р, бр. 
маніт6р, п. ч. слц. вл. топіtоr, болr. м_ 
м6нитор, схв. монuтдр, слн. т6ni
tor; - через посередництво російсько/ 
мови запозичено з англійської; англ. 
тonitor ((військовий корабель» похо
дить від власної назви першого такого 
корабля (1862), утвореної з лат. тonїtor 
«той, що попереджає; наглядач», похід
ного від тоnёrе «повідомляти, попере
джати, застерігати», пов' язавого з mе
шіnї «пам'ятати; згадуватИ>>, спорідне
ним з лит. тanyti «розуміти, думати», 
псл. mьneti, «думати», укр. (.мнйти, 
мнітиІ «те.».- СІС2 556; ССРЛЯ 6, 
1230; Briickner 342; Kopalinski 642-643; 
Holub-Lyer 320; РЧДБЕ 547; Кlein 
996-997.- Див. ще мнИти. 

монограма «переплетення двох або 
кількох літер у вимнді візерунка»; -
р. монограмма, бр. манаграма, п. ч. 
слц. вл. monograт, болt. монограм, м. 
монограм, схв. мдндграм, слн. тono
gram; - запозичення з західноєвропей
ських мов; ~Jім. Monogramт, фр. тono
graтme, англ. monogram походять від 
пізньолю. monogramma, утвореного з 

гр. p,6vo~ «один» і ур&.р,р,а «літера, за
пис».- СІС2 556; ССРЛЯ 6, 1230; Ko
palinski 643-644; HoJub-Lyer 320: 
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монографія 

РЧДБЕ 466; Dauzat 483.- Див. ще 
граматика, графіка, монарх. 

монографія «наукове дослідження, 
присвячене одній темі», монографіч
ний; - р. болг. монография, бр. мана
графія, п. слu. monografia, ч. monogra
fie, вл. monografija, м. монографиjа, 
схв .. моногрдфиjа, слн. monografija; -
запозичення з західноєвропейських мов; 
нім. Monographie, фр. monographie, 
англ. nionography утворено з основ гр. 
~-t6vo(; «один, єдиний» і j'prir.pw «пишу».
СІС2 556; Фасмер ІІ 650; Kopalinski 
643-644; Holub-Lyer 320; РЧДБЕ 548; 
Dauzat 483; К!еіn 998.- Див. ще гра
фіка, монарх. 

моибкль «кругле оптичне скло для 
одного ока»; - р. монокль, бр. манокль, 
п. ч. вл. monokl, слu. monokel, болг. 
монок'Ол, м. монокл, схв. мондкл, слн. 
mon6kel; -запозичення з французько·і 
мови; фр. monocle походить від пізньо
лат. monoculus, утвореного з гр. f16VO(; 
«один» і лат. oculus «око», спорідне
ного з гот. augo, лит. akis «те.», псл. 
oko, укр. око.- СІС2 557; Фасмер ІІ 650; 
Kopalin~ki 643-644; Holub-Lyer 320; 
РЧДБЕ 548; Dauzat 483.- Див. ще 
монарх, око. 

монолfт «суцільна кам'яна маса, бри· 
ла», монолітний; - р. болг. монолuт, 
бр. маналіт, п. ч. слц. вл. monolit, м. 
монолИтен «монолітний», схв. мондлит, 
слн. monoШ; -запозичення з західно
європейських мов; нім. Monolith, фр. 
monolithe, англ. monolith походять від 
лат. monolithus, що зводиться до гр. 
f!Ov6Лt'l'to(; «зроблений з одного каменя», 
яке складається з f16Vo(; «один» і Лt'l'to(; 
«камінь», неясного походження.- СІС2 

557; ССРЛЯ 6, 1232; Kopalinski 643-
644; Ho1ub-Lyer 320; РЧДБЕ 548; 
Dauzat 483; К!еіn 998.- Див. ще літій, 
монарх. 

монолог «довготривала мова дійової 
особи літературного твору», монологіч
чий; - р. болг. монолог, бр. маналог, 
n. ч. слц. вл. monolog, м. монолог, схв. 
монолог, слн. monolбg; -запозичення з 
французької мови; фр. monologue по
ходить від гр. f.tOv6AO'\'OG «який говорить 
сам», утвореного з основ числівника 
f!6VO(; «один» і дієслова ЛЄj'W «говорю» 
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монотИп 

(Л6j'О(; «слово»).- СІС2 557; Фасмер ІІ 
650; Briickner 342; KopaШiski 643-644; 
Holub-Lyer 320; РЧДБЕ 548; К!еіn 
998; Dauzat 483.- Див. ще логіка, мо
нарх.- Пор. діалог. 

МОНОПОЛі Я «ВИКЛЮЧНе право на ВИ· 
робництво, торгівлю та ін.; велике капі
талістичне об' єднання», монополь (заст.) 
«виключне право», монополізація, моно
полізм, монополіст, монополістИчний, 
монопольний, монополізувати, моно
полізуватися «ставати предметом моно
полії», домонополістИчний, ст. монопо
лия (1588); - р. монополия, бр. манап6-
лія, болг. монопол, м. монопол, схв. мо
ндполи/а, слн. monop61; - очевидно, 
через посередниитво польської мови за
позичено з латинської; лат. monopolium 
«право монопольного продажу» похо

дить від гр. f!OVoлm/.tov «ТС.>>, утвореного 
з основ числівника f.t6vo(; «один» і діє
слова лwЛЄw «продаю», спорідненого 
в лит. pelnyti «заробляти», стсл. nлt ни
ти, укр. полонИти.- СІС2 557; Фасмер 
ІІ 650; Briickner 342; Kopalinski 643-
644; Holub-Lyeг 320; РЧДБЕ 549; 
К!еіn 999; Frisk ІІ 633.- Див. ще мо
нарх, полбн.- Пор. монополька. 

монополька «винна крамниuя в до
революuійній Росії; горілка», [.моно
поль] Л, монополія, заст. монопольник 
«продавець горілкю>, монопольщик 
«те.»; - бр. заст. манап6лька «винна 
крамницю>, п. monopolka «горілка», mo
nopol6wka «те.»; - запозичення з ро· 
сійської мови; р. монополька утворено 
в розмовній мові від монополия «дер
жавна винна крамниuя в дореволюuій
ній Росії для монопольної торгівлі го
рілкою».- Фасмер ІІ 650.- Див. ще 
монополія. 

монотИп «друкарська складальна ма
шина», монотипіст «складач, що праuює 
на монотипі», монотипія,; - р. болг. 
монотИп, бр. манатЬtп, п. ч. слu. mono
typ, м. монотип, схв. монотїіп, слн. 
monotajp, monotype; - запозичення з 
західноєвропейських мов; англ. mono
type, нім. Mбnotype, фр. monotype утво
рені З гр. f10V(')(; «ОДИН» і 'tОТ!О(; «СЛід, 
відбиток, удар».- CICZ 558; Kopalinski 
644; Holub-Lyer 321; РЧДБЕ 550.
Див. ще монарх, тип.- Пор. лінотИп. 



монотонний 

монотонний «однотонний; одноманіт
ний»; - р. монот6няьtй, бр. манат6нньt, 
п. monotonny, ч. monot6nni, слu. mono
tбnny, вл. monotony, болг. монот6нен, 
м. ,w_онотон, схв. мондтон, монотон, 
ЄJІн. monotбn;- запозичення з західно
європейських мов; нім. monotбn, фр. 
англ. monotone походять від гр. fW· 
'VOtovo~ «однозвучний», яке складається 
з основ чис.'Іівника ~-t6vo~ «один» та 
іменника "tovo~ «тон, ввую>.- СІС2 558; 
Фасмер І І 650; Bri.ickner 342; Kopalinski 
644; Holub-Lyer 321; РЧДБЕ 550; 
Dauzat 483; КІеіn 1000.- Див. ще мо
нарх, тон. 

монофтбнr (лінrв.) «голосний звук з 
одного елемента артикуляuїі», моно
фтонгізація, монофтонгічний; - р. мо
нофтонг, бр. манафт6нг, п. ч. слu. вл. 
monoftong, ч. monofthong, болг. моно
фтонг, СХВ. МОНОфтонг, СЛН. ШОПО· 
ftoпg; - запозичення з західноєвропей
ських мов; нім. Monophth6ng, фр. 
англ. monophthong походять від гр. 
f.І.OV6qJ\toyyo~ «однозвучний», що скла
дається з ,_.,ьvо~ «один» і qJ11bYVo~ «звук», 
пов'язаного- з qJ11sj'jiOf1cд «видаю звук, 
підіймаю голос» неясного походження.
СІС2 558; ССРЛЯ 6. 1240; Sl. wyr. ob
cych 488; Holub-Lyer 320; РЧДБЕ 
550; Frisk ІІ 1012.- Див. ще монарх.
Пор. дифтонг. 

монпансьЄ «сорт фруктових льодяни
ків»; - р. монпансьЄ, бр. манпансье; -
через посередниитво російської мови 
аапозичено з франuузької; ФР- montpen
sier «те.» походить від прізвища фран
uузького repuoгa Монnансье (Montpen
sier) і назви його володінь.- Фасмер 
ІІ 651; КЗСРЯ 271; Обнорский Slawia 
11, 53. 

монстр «потвора», монструазний 

(заст.); - р. бр. монстр, п. ч. вл. mon
strum, слu. monstrum, 'болг_ м6нст'Ор, 
мбнструм, м. монструм, схв. м6н
стр(ум), слн. mбnstrum;- запозичення 
з французької мови; фр. monstre «ТС.>> 
походить від лат. monstrum «передвістя, 
знак, чудо, чудовисько», пов'язаного 
з monёre «попереджати, нагадувати, ві

щуватш>.- СІС2 559; Фасмер ІІ 651; 
Huttl-Worth І 5; Кора! inski 644; Ho
lub-Lyer 321; Dauzat 483-484; Wal-

монумент 

de-Hofm. ІІ 107, 109-110.- Див. ще 
монітор. 

[монтава] «чоловіча свита з капою на 
голову» Мо; - запозичення з молдав
ської мови; моJщ. манта (рум. manta) 
«шинель; широка накидка, плащ» виво

диться від п. manta (СДЕЛМ 248) або, 
більш переконливо, від фр. manteau 
«плащ, пальто, шинель» (DLRM 478).
Пор. манта. 

моителЯти -див. мантилЯти. 

[монтерка] «гайка» МСБГ; - оче
видно, результат гіперистичної видо
зміни у двомовному польсько-україн
ському середовищі форми [мутерка] 
<<те.»; видазміна могла бути викликана 
також вторинним зближенням з осно
вою монтер (монтувати).- Див. ще 
мутра. 

монтувати <<робити монтаж», монтаж, 
монтажер, монтажИст, монтажник, 
монтер, монтувальник, монтуваль
ний; - р. люнтйровать, монтаж, бр. 
манціраваць, мантtіж, п. montowac, 
montai, ч. montovati, montaz, слu. топ· 
tovat', montaz, вл. montowac, montaza, 
нл. montowas, montaza, болг. монтU
ра.м, монтаж, м. монтира, монтажа, 
схв. монтйрати, монтаж(а), слн. mon
tirati, montaza; - запозичення з фран
цузької мови; фр. monter «підійматися, 
підіймати; складати, збирати» (montage 
«монтаж» з 1842) походить від нар.
лат. montare <<Підійматися», утвореного 
від лат. mons (montis) «гора», спорід
неного з ав. mati- «виступ гори», кімр. 
mynydd «гора>>, дісл. monir «гребінь».
СІС2 559; ССРЛЯ 6, 1242; Kopalinski 
644-645; Holub-Lyer 321; РЧДБЕ 
551; Dauzat 484; Gamillscheg 629; Wal
de-Hofm. ІІ \08-109. 

монумент <<пам' ятнию>, монумента
ліст, монументальний; - р. болr. м. 
монумент, бр. манумен,т, п. ч. слu. вл. 
нл. monument, схв. монумен(а)т, слн. 
monument; - запозичення з німеuької 
мови; нім. Monument, як і фр. monu
ment, походить від 'лат. monumentum 
<<пам'ятнию>, пов'язаного з moneo, mo
n~re «нагадувати, повідомляти».- СІС2 
559; Фасмер ІІ 651; Kopalinski 645; 
Holub-Lyer 321; РЧДБЕ 551; Dauzat 
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484; Walde-Hofm. ІІ 107.- Див. ще 
монітор.- Пор. монстр. 

[мончар] (бот.) «ріжки, Claviceps 
purpurea Tul.; хвороба злаків, спричи
нювана цим паразитичним грибом» 
ВеНЗн, Mak; - полонізована звукова 
форма назви (мучар] «те.», похідної від 
мука «борошно» (п. mq.ka «те.»).- Див. 
ще мучнИк. 

[мончик] «хімічне добриво» МСБГ, 
(мончук]. «те.» тж; -запозичення з 
польської мови; п. m<tczka «борошенuе; 
хімічне добриво» є похідним від mq,ka 
«борошно», що відповідає укр. мука 
(див.). 

мончур - див. манджак. 
[мбнтати] «будь-як шити або плестю> 

О, [мандати] «те.» О; - неясне; мож
ливо, пов'язане з рум. monUi «монтува
:ги; (перен.) накручувати», що відпові
дає укр. монтувати; може буІГи також 
рез у ль татом контамінації дієслів мо
тати і (пльонтати] «плутатИ». 

моня, монька, м6ньо- див. молоко. 
Імбнятися] «копатися, повільно і не

вміло щось робити; довго nоратися біля 
чогось», (моня] «надто повільна в робо
ті жінка» Корз, (м6нявка] «Те.» Корз, 
(моняла] (лайл.) «вайло» Па, (мнЯло] 
«ТС.» Па, (л-цjнька] «тюхтій, боягуз, 
баба, нікчема» Ж, [нЮнька] «тс.» Ж, 
[мунявий] «недоумкуватий» Ж, (мунь
коватий] «ТС.>> Ж, (муняво] «ПОВОЛі, 
ІГИХО» О; - р. [моня] «в'яла, слабка, 
тиха людина», [м6нька] «ТС.», !мунега] 
«в'яла, лінива, квола людина», [мунька] 
«тс.; роззява», (муня] «тихоня», [мунить] 
«повільно, мляво жувати або говорити», 
п. [ munia 1 «тупа людина, боягуз, нікче
Ма>>, [mш'Ika] «ТС.», ч. [muiia] «неговірка 
або тупа людина», [шоnа] «те.»; -не
ясне; можливо, звукон~слідувальне ут
ворення (Machek ESJC 383); непере
конливе пов'язання (Briickner 348) з п. 
[ munia] «підшийок у вола>>. 

МОПеД «ВеJюсипед З МОТОрОМ»;- р. 
болг. мопед, бр. мапед, п. ч. тореd, 
схв. мдпёд; - запозичення з німецької 
мови; н. Мбреd «ТС.» є складноскороче
ним словом, утвореним з Mбtorvelozi
ped або з M6(t6r) «мотор» і Ped(al) «пе
даль».- СІС2 560; Kopalinski 645; Ho-
1ub-Lyer 321; РЧДБЕ 1982, 551; Freтd-
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worterbuch 476; Юuge-Mitzka 487.
Див. ще велосипед, мотор, педаль. 

мопс «nорода кімнатних собак»; -
р. бр. болг. м. мопс, п. слц. вд. тор~. 
ч. тops(l), схв. мопс, слн. mбps; - за
позичення а німеuької або голландської 
мови; нім. Mops, гол. торs rюв'язуєть· 
ся з гол. тopperen (торреn) «робити 
незадоволену гримасу», англ. тор «гри

маса» (з огляду на зовнішній вигляд 
:.:абаки).- Фасмер ІІ 651; Преобр. І 555; 
Горяев 215; Sl. wyr. оЬсус\1 491; Ho
luh-Lyer .321: РЧДБЕ 551; Кluge
Mitzka 487. 

мор «пошесть», Іл-tір, моровИця] «те:.», 
lморавuця] «жовті і сині плями на тілі 
вмираючого», [муравuцяl «тс.», морйлка 
<'їдкий розчин, яким просочують дер~
вину перед її фарбуванням», морИль
ник (спеu.) «той, хто труїть комах, щу
рів і под.; робітник, що морить дереви
ну», морИльня «місuе, де морять лере
вину», (морЮха] «гниляк для підкурюван
ня бджіл», (морений] «стомлений, зне
силений», моровИй, морйти «труїти; ви
снажувати; тримати деревину у воді, 
спеuіальному розчині», (змора] «втома; 
сильне виснаження; кошмар», зм6рн.ий 
«виснажувальний», [замірки] «курчата, 
що задихнулися в яйпі Я; кволі твари
ни або рослини ВеБ», замірок «щупла 
зернина; недорозвинена істота», замор 
«масова загибель риби», [замора] «ви
снажена істота» Ж, [заморка] «лялечка 
комахи» Ж, [заморух] «пташеня, що не 
вилупилося з яйuя; худа хвороблива 
дитина» Я, [замірковатий] «щуплий, 
дрібний» (про зерно) ВеБ, заміркуватий 

«ТС.», (измор] «ВТОМа» ж, [пGM!fopOK] 
«МОр» Л, (памУорщина] л, помір СУМ, 
Нед, помірок, Іпромір, проморія Нед, 
ст. проморок Пі] «те.», (помора] «те.; 
сміхота» Нед; - р. болг .. м. мор, бр. 
(заст.) мор, др. мор'О «смертельна хво
роба», п. ч. слц. mor, вл. нл. mбr «мор», 
болr. морйя «те.;. епідемія, чума», м. 
мориjа «ТС.», схв. мдр «смерть», мд
риjа «мор; чума», слн. pomбr «убивство; 
умирання», стсл. мор-ь «чума»;- псл. 

morь «смерть, Пошесть», чергуванням 

голосних пов'язане з *mer-ti «мерти»;
споріднене з лит. maras «смерть, мор, 
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чума», дінд. maral; «смерть, мор»; іє. 
*mor-/mer- «смерть, мерти».- Фасмер 
li 651; Преобр. І 559; Briickner 344; 
Machek ESJC 373; Holub-Lyer 321, 
~24; Holub-Kop. 230, 235; Schuster
Sewc 947; Младенов 304; Skok 11 466; 
Bezlaj ESSJ 11 195; Гамкрелидзе-Ива
нов 947; Pokorny 735.- Див. ,ще мерти. 

[мбра1 ] (текGт.) «муар» Ж. [моревий] 
«муаровий» Ж, [моровий] «те.»; - п. то
га «муар», ч. mбr «вид тканини»; - че
рез посередниитво польської мови за
позичено з німецької; нім. Mohr «Те.» 
походить від англ. mohair «тканина з 
шерGті ангорської кози», яке зводиться 
до ар. mukhayyar «те.».- Kopaliiiskj 
645; Sl. wyr. obcych 491; Machek ESJC 
373; КІеіn 992.- Див.ще мохер.- Пор. 
муар. 

[мбра2 ] «кошмар; домовик» Ж; - р. 
кикtl-мора «нічний привид, домовик», 
П. mora «КОШМар», zmora «TG.», Ч. mura 
«кошмар; нічний мете.ТJик», слц. mora, 
mura «те.», нл. morawa «_кошмар». 

бОJlГ. мора, м. мора, схв. мора, слн. 
mora «ТС.», С.·ЦСЛ. MOj)d «Відьма»;- ПСЛ. 
mora «нічний привид, кошмар»;- Gпо
ріднене з· двн. дkл. дангл. mara «над
природна жіноча істота, яка вночі сі
дає на груди сплячому і душить його», 
нвн. Mahr «кошмар», далі, можливо, з 
лтс. marnlties «нав'язуватисю>, ірл. mor
rїgain «королева духіn»: пов'язуеться 
:rакож з псл. mara «мар'!, привид», то· 
riti «морити» (Schu:ster-Se\vc 185-186; 
Holub-Kop. 235; Младенов 304).- Фас
мер 11 231-232; Преобр. І 307; Brii.ckner 
655; Machek ESJC 383; Skok 11 454; 
Bezlaj ESSJ ІІ 194; B~rn. ІІ 76; MUill.
Endz. І І 584; Schuster-Sewc 948; Pokorny 
736.- Пор. кошмар, мара, мор. 

мораль «система норм і принципів 
поведінки; висновок, наука, нотаuію>, 
моралізатор, моралізаторство, мора-
лізація, моралізм, мораліст, моралі-
стИчний, моралізувати; - р. мораль, 
бр. м.арtіль, \1. moral, ч. слц. moralka, 
вл. moralka, болг. марал, м. морал, схв. 
марал, слн. morala; -заnозичення з 
франuузької мови; фр. moral «мораль
ний; мораль» походить від лат. mor31is 
«моральний», nов'язаного з mos (moris) 
«Звичай; воля; в.ТJастивість; закон», спо-

морг 

рідненим з гр. [tШ<J\tcн «Прагнути», 
[ttXtOftCXt «прагну», fttX'tєow «шукаю», гот. 

mёфs «дух, відвага, гнів», двн. muot, 
нвн. Mut «тс.», можливо, також з псл. 
s'Ьmeti, укр. сміти.- СІС2 560; ССРЛЯ 
6, 1250-1251; Kopalinski 645-646; Ho
lub-Lyer 321; РЧДБЕ 551; Dauzat 
484; Walde-Hofm. ІІ 114-115.- Пор. 
сміти. 

[морандель] «мурашка» Ж, [муран
дель Ж, муранділь ЖJ «TG.»; - оче
видно, афективне утворення на основі 
назви [/n,ypaxa], мурашка (див.). 

моранИстий -див. мургий. 
мораторій «відстрочка; відкладання 

певних дій»;- р. мораторий, бр. мара
торьtй, п. ч. moratorium, слц. morat6-
riнm, вл. moratorij, болг. м. морато
риум, схв. морд.тдріlj, слн. moratб
rij; -міжнародний термін (пор. н. Mo
ratбrium, фр. англ. moratorium), утво
рений на основі лат. moriHorius «який 
уповільнює, затримує», похідного від 
mora «уповільнення, затримка», пов'я
заного з memor «пам'ятливий; нагаду
ючий», спорідненим з дірл. maraim 
~;залишаю», ав. maraiti «думає, збирає
тьGЯ», гр. ~tЄptf.tVCY. «турбота», ГОТ. maur
nan «турбуватисю>, дангл. murnan, двн. 
пюrnел «тс.».- СІС2 560; ТСБМ ІІІ 107; 
Kopa!iiiski 646; Holub-Lyer 321; РЧДБЕ 
551; Dauzat 485; Walde-Hofm. ІІ 67-
68. 110. 

І мора турі]- див. муратури. 
[мбрва] (бот.) «чорна шовковиця, Мо

rш nigra L.», [мерви] (мн.) «тс.», [мора
в'Єний МСБГ, мореовий ЖJ;- р. mor
wa, Ч. illOfUSe, СЛЦ. morusa, БЛ. morusnja 
«ТС.», м. мурвинка «плід шовковиці», 
схв. м[jрва, ели. murva; -через посе
редниитво польської мови запозичено з 
латинської; лат. morus «шовковиuя» по
ходить від гр. !J.bpov «ТС.», спорідненого 
з вірм. mor «ожина», двн. mur «шовкови
ця», лит. mбras «Тс.»; аіставляєтьея 
також з р. морошка ·«Rubus chamaemo
rus L.» (Преобр. І 558).- Richhardt 79; 
Bruckner 344; Machek ESJC 374; Skok ІІ 
484; Bezlaj ESSJ П 207; Walde-Hofm. 
ІІ 114; Frisk ІІ 256. 

морr1 «nриміщення для трупів»; -
р. бр. морг, п. morga, болг. морга; -
через посередництво російської мови за-
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оозичено з французької; фр. morgue 
«те.» етимологічно неясне.- СІС2 560; 
РЧДБЕ 551; Dauzat 485. 

морг2 (заGт.) «міра землі, що дорів
нює 0,57 га», [.мор] «щ.» Ле, [.мор.r'] «те.; 
нивка, вузька грядка 0», [.морга] «морг» 
Л, [.мур.r'а] «те.» Л, [.морtувdти] «ділити 
на морги»; - р . .морг, .морга, бр . .морг, 
о. mбrg, morga, слц. lmorg];- через 
посередництво польської мови запози
чено з німецької; н. Mбrgen «ранок; 
морген (міра sемлі), 0,25 га (первісно 
ділянка землі, яку один орач може зора
ти за один ранок)» споріднене з дkл. 
morginп «раНОК», ГОТ. maurgins «ТС.», 
лит. merkti «блимати; жмурити», псл. 
*morkь, укр . .морок.- СІС2 560; Вин
ник 57, 59; Шелудько 40; Фасмер ІІ 652; 
Sl. wyr. obcyeh 492; Юuge-Mitzka 
487.- Див. ще меркнути, морок. 

морганІзм «Хромосомна теорія спад
ковості», моргап іст; - р. .морганйз.м, 
бр. марганіз.м, о. вл. morganizm, ч. mor
ganismus, слц. morganizmus, болг . .мор
ганИз"О.м; - термін, утворений від прі
звища американського біолога Т. Морга
на (Th. Morgan, 1866-1945), який ви
сунув цю теорію на початку ХХ cт.
St. wyr. obcyeh 492; РЧДБЕ 552. 

моргати, .моргнути, .морг (розм., 
уживається як присудок із значенням 
«моргати»), .моргавка «блискавиця, зір
ниця; каганець», [.моргай} (у загадці) 
«око», [моргулець, мургай ЖJ «те.», 
[.морганИна] «постійне моргання, миган
ня», [моргdч] «ТОЙ, хто часто моргає; 
залицяльник», моргун «те.; [каганець 
Л]», [моргла} «блискавиця, зірниця, ми
гавка» (у виразі [моргли грають]) Ж. 
[м.оргулuця] «кокетка» Ж. [.моргуля] «те.» 
Ж, моргуха «Т@..; [блискавка без грому 
Л]», зморгщjтися, пере.м6ргуватися, під
морг; - р. моргать, бр . .маргdць «мор
гати», п. mrugac, ч. mrkati, слц. mrkat', 
«те.»; - псл. *mьrgati (* mьrkati) «мор
гати, мигати; меркнути»,. nов'язане чер
гуванням голосних з * morkь «морок»; -
споріднене з лит. - mirgёti «миготіти», 
merketi «жмурити (очі)», лтс. mirdzet 
«миготіти, блищати», дісл. myrkr «тем
ний», нвн. Morgen «раною>; іє. *mer
(*merk-) «блимати, блищати».- Фас
мер ІІ 652; Преобр. І 555; Горяев 215; 
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Briickner 346; Machek ESJC 379; Holub
I:.yer 324; Holub-Kop. 232-233; Po
korny 733-734; Stang 36-37; Мельни
чук Мовозн. 1980/6, 53-54.- Пор. мер
кнути, морок. 

[моргуля] «гуля; жіноча аачіска до», 
[.морt!}ля] «те.» тж, [.морд!}ля] «гуля, пух
лина»; -очевидно, результат видазміни 
форми [.моr!}ля} «гуля», зближеної з оо
новою дієслова .моргати.- Див. ще мо~ 
rуля. 

морда, мордас «ляпас», мордЯка, 
[.мурдай] «JІюдина а товстими губами» 
Корз, [мурдине] «ротик» Кора, .морда
тий, .мордатенький, [за.мордати} «зв' я· 
зати (корову, бика) за морду і роги Мо; 
надягти на морду коня повід», [замор
дувати] «те.», [на.мордень} «ляrшс», [на· 
мордіч] «намордник» Л, намордник, [на
морднЯк] Л «те.», по.мордdс «ляnас», 
роз.мордатіти «стати мордатим»; - р. 
бр. болг. морда {з р.), п. ч. morda (з 
р.); -очевидно, запозичене в східно
елов'янеькі мови з іранських; ір. *m~
ldбa- «голова» (ав. ka-m;}!dбa- «що за 
голова») споріднене з дінд. murdha.n
«лoб, голова, вершина», дангл. molda 
«ГОЛОВа>>, гр. ~/vю{}p6r;; «ЯКИЙ ВИСОКО під
НЯВСЯ»; зіставляється також (Pisani Pai
deia 914-5, 312) з лат. mordeo «кусаю»; 
зіставлення з лте. murdet «бурчати, 
ричати» (Matzenauer LF 10, 332) або 
з вірм. meruth «морда» (Machek ESJC 
373) недоєтатньо обгрунтовані.- ФаG
мер-Трубачев ІІ 652-653; Трубачев 
3тимология 1965, 41; Преобр. І 555-
556; Горяев 215; Briiєkner 344; Holub
Lyer 321; РЧДБЕ 552. 

мордва «угра-фінська народність, 
мокша і ерзя», мордвИни «ТС.», морд
вИн; - р. мордва, бр. мардвd, др . .морд
ва, n. mordowski «мордовський», ч. Mord
vin, слц. Mordvan, Mordvin(ec), бош. 
.мордвИни; - nоходження назви оста
точно не з' я сова не; пов' язується з комі 
.морт «людина», удм . .мурт «те.; чоло

вік, наречений», які виводяться від 
сперс. mart «людина» (nерє. mard «чо
ловію>).- Фасмер-Трубачев ІІ 653-
654; Попов Назв. нар. 102-103; Нико
нов 275; Соболевский, ИОРЯС 27, 287-
288; Moszynski PZJP 109; Льпкин-Гу
ляев 174-175.- Пор. удмурт. 



мордван 

[мордван} (лайлива назва) Ж;- р. 
Імордва} «те.», [мордвИн] «пустую>; - ре
зультат видовміни етноніма мордвИн; 
лейоративне аначення розвинулося під 
впливом фонетично ехожих слів морда, 
мордувати.- Фаемер ІІ 653-654.
Див. ще мордва. 

мордувати «мучити, катувати; [уби
вати Ж}», мордуватися «мучитися; ска
женіти», [мордувdвець} «мучитель», [мор
дун] «убивця, кат» Ж, [мордунка] «убив
ця (жінка); дружина вбивці» О, [мор
дунство] «убиветво» Ж, О, [мордунчиха] 
«дружина вбивці» О, [мордучuха] «те.» 
О;- р. мордовать «морити, мучити», 
бр. мардаваць «те.», п. вл. нл. mordowac 
«убивати; втомлювати; мучити», ч. mor
dovati, слц. mordovat' «те.», нл. mordo
was «убивати»; - через посередництво 
польської мови запозичено з німецької; 
н. morden «убивати» ( < двн. morden 
«те.») споріднене в лат. mordeo, mordёre 
«кусати; ображати; мучити» або з по
в'язаними 8 ним лат. mors (mortis) 
«с.\Іерть», nел. *merti «мерти».- Ше
лудько 40; R ichhardt 9, 79; ФасІ\_!ер ІІ 
654; Bri.ickner 344; Machek ESJC 373; 
Holub-Lyer 324; Schuster-Sewc 949; 
Bern. ІІ 77; Mikl. EW 201; Кluge-Mitz
ka 487; Walde-Hofm. ІІ 111-112.
Пор. мерти. 

мбр е1 «великий водний простір», lмо
рун] «те.; бог води» Ж, морЯк, [морЯн] 
«південний вітер (з моря)» Мо, морЯнка 
(орн.) «nолярний птах 8 родини качок, 
Clangula; [морська вода, що підійшла до 
берегів лиману Мо]», [мірський] «мор
ський», [замір'є] «замор'я» Ж, замор'я, 
заморський, надмор'я «Примор'я», [над
марній] Ж. надморський, по.мор, помор
ник (ори.) «Stercorarius», пом6р' я, [по
морЯнець], по.~,tорЯнuн СУМ, Нед, по
морський, приморець, примор' я, [при
морянuн] Нед, приморський, узмор'я;
р. море «море; [озеро]», бр. море, др. 
море, п. morze, ч. more·, слц. more, вл. 
morjo, болг. море, м. море, схв. море, 
маре, слн. m6rje, стсл. M()pf;- псл. 
morje «водний простір; море»; - спорід
нене 8 лит. marios (marё) «море, затока», 
лrо. mare «затока», гот. marei «море», 
двн. mari, дангл. mere, нвн. Meer, 
дірл. muir, лат. та re «ТС.І>, з іншим сту-

морена 

пенем чергування голосного двн. muor 
«калюжа, болото», дангл. mor «калюжа», 
нвн. Moor «болото»; і є. * mori «Море, 
болото».- Фасмер 11 654-655; Пре
обр. І 556; rоряев 215; Bruckner 344; 
Мachek ESJC 374; Holub-$op. 230; 
Holub-Lyer 322; Schuster-Sewc 951; 
Младенов 304; Skok ІІ 456; Bezlaj ESSJ 
li 195; Филии Образ. яз. 117-118; 
Mik1. EW 201-202; Гамкрелидзе-Ива
нов 672-673, 943; Pokorny 748. 

[м6ре2 ] (вигук із приспіву в деяких 
старовинних піснях: «бре, море, бре»), 
ст. .море «сирtч-ь, юроде, дурню» 
(1627); - болг. м . .море (вигук звертан
ня), схв. .море «Те.»; - запозичення з 
точно не встановленого балканського 
джерела, до якого зводиться також бре 
«те.»; здебільшого виводиться від гр. 
~-trop6 «дурню» (клична форма від f.Юpor;; 
«дурний»).- Понамарів Мовозн. 1973/5. 
65; Беринда 65; Габинский ВоІlт.-ел.
молд. взаим. 11 136; Bri.ickner 39; БЕР 
І 75-76; Skok ІІ 456.- Див. ще бре. 

[ мбре3 ] «неїстівна рибка» Берл;
неясне; можливо, результат перенесен

ня назви середовища на істоту, яка 
в ній живе. 

мореля (бот.) «дрібний абрикос, Ar
meniaca vulgaris Lam.», [морель, .мо
релла] «те.» Mak, морелівка «абрикосна 
наливка», [.муреля] «мореля» Ж, Mak;
p. морель (.марель) «сорт вишні; дріб
ний абрикос», [морела] «дрібний абри
кос», бр. мараль «те.», п. morel{a) «аб
рикос», ч. amarelka «сорт вишні», amrhe
le, слц. morela «те.»; - через посеред
ництво польської і, можливо, німеuької 
мов (нім. Amarelle «вишня», [Morelle] 
«абрикос») заnозичено з італійської або 
середньолатинської; іт. amarella «виш
ня; абрикос» походить від елат. ama
rellum «абрикос», що виникло на осноБі 
виразу de Armenia «з Вірменії>>, вторин
но зближеного 8 amarus «гіркий».
Фасмер ІІ 655; Преобр. І 556; Bruckner 
344; Machek ESJC 17j Matzenauer 256; 
Юuge-Mitzka 19, 28. 

морена (геол.) «відклад із глини, 
піску, уламків гірських nорід, що виник 
внаслідок руху льоДовиків»; - р. болг. 
схв . .морена, бр . .марана, п. morena, ч. 
слц. слн. morena; - запозичення з фран-



моресИти 

цузько·і мови; фр. moraine «Те.» (з са
войськ. morena Від ДОЛаТ. *murr «Па
горбок, курган») пов'язується з фр. 
rnorne «невеликий пагорб» (відповідає 
icn. morro «пагорб») або з фр. morion 
«шолом», ісп. morrion «те.», morra 
«маківка голови».- СІС2 560; Kopalin
ski 646: Holub-Lyer 321; РЧДБЕ 552; 
Dauzat 484, 486 

[моресйти} «гудити, читати мораль» 
!К; - п. mores (у виразах: nauczyc 
kogo moresu «провчити кого», znac mores 
«слухатися»), ч. mores «звичаї, хоро· 
ший тон», ели. mбres «пристойність»; -
через посередниитво польської або че
ської мови зводиться до лат. mos (мн. 
mores) «звичай; воля», з яким пов' язане 
також укр. мораль.- Holub-Lyer 
322.- Див. ще мораль. 

морж (зоол.) «морський ластанагий 
ссавеиь, Odobaenus L.», моржИха «сам
ка моржа», моржатнuк, [морж6вина] 
«м'ясо моржа» Ж, моржевий; - р. бр. 
болг. морж, п. mors, ч. ели. mroz (з 
р.), вл. нл. mбrz (з р.), схв. морж (з р.), 
слн. mrбz (з р.); - очевидно, запози
чення з саамської мови; саам. mors(s)a 
(звідки також англ. фр. morse «тє.») 
виводиться від наслідування звуків, що 
видають моржі; пов'язують також з фін. 
mursu «морж».- Фасмер-Трубачев 11 
655; Преобр. ! 575; Sl. wyr. obcych 493; 
Machek ESJC 310; Holub-Lyer 324; 
Bern. ІІ 80; Dauzat 486; Юеіn 1005. 

[моржола] «болото, трясовина» 
ВеУ r; - неясне; можливо, пов• язане з 
[мороква] «те.». 

[морИвнйця] «пуетунка» О;- нея::не; 
можливо, пов'язане з мор, морИти (пор. 
пом6ра «сміхота», р. ум6ра «те.»). 

морймух, моримуха- див. мухомор. 
морИти, морИлка, морИльник, мо

рИльня - див. мор. 
моріг «гуєта молода трава, мурава; 

[низина, поросла травою Ч]», моріжок 
«мурава», [моріжнич6к] «невелика ді
лянка землі, поросла травою» МСБГ, 
[мор!х] «Цілина; поле, що декілька років 
лежить облогом» О, муріг «[те. 0]; 
мурава», [морож6к] «межа між полями, 
поросла травою» Ч, [мурdга] «мокра 
низина, поросла травою» Ч, [мурdжок] 
«моріг» Ж, [мураж6к] «поляна, вкрита 
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морква 

мохом» Ч, lмурогJ «лука» Ч, моріжча
стий «зарослий rравою»; - р. [м6р6г] 
«трава», [мур6г] «мурава, лука, сіно
жать», [муругІ «мох»; - очевидно, по
в' язане з мурава; далі зіставляється з 
лтс. mauragas (бот.) «нечуйвітер воло
хатий, Hieracium pilosella», maurs «му
рава, дерен» або з п. [zamergng,cl «за
рости травою» (про воду).- Фасмер 
ІІІ 13-14; Moszynski 132, 307; Buga RR 
І 468-470; Trautmann 172; Miihl.
Endz. ІІ 569-570.- Див. ще мурава 1 • 

[моріжнйк] (бот.) «rіпн, Hypnum L.» 
Ж, Mak, [моріг, моріжка, морі
жок] «те.» Mak, [моріжнuч6к) «сто
кротки, Bellis perennis L.» ВеНЗн, Маk, 
[морож6к] «спориш, Polygonшn avicu
lare L.» Ж. Mak, [мур6г, муруог] «те.» 
Л; - р. [мур6г] «спориш»; - назви, nо
в'язані з моріг, оскільки ці рослини, 
переважно невисокі, густі і яскравозе
лені, здебільшого утворюють моріг.
БСЗ 35, 271_- Див. ще моріг. 

Іморкавець} (бот.) <шех широколиG
тий, Sium !atifolium L.» Ж; - очевид
но, пов'язане з [мороква] «болото, тря
совина, калюжа»; назва зумовлена тим, 

що вех найчастіше зуетрічається на во
логих місцях (пор. російську його назву 
поручейнuк).- БСЗ 34, 222.- Див. ще 
морок ва. 

моркач, м6ркітень, маркутень 
див. меркач. 

морква (бот.) «Daucus L.», морквИ
на, морвuння, морковИння, м6рквuця, 
[моркв' Янка] «морквиння» О, морківка, 
морківнИк «Si1aus Mill. (рослина родини 
моркв'яних)», [м6рк6в] «морква» Ж. О, 
[.морковец] «дика морква» Mak, [морк6-
вuця] «Т~.», МОрК6вка, (морковник] «ДИКа 
морква: морківник» Mak, [морк6вця] 
«мор кв<:~ О; дика морква МСБГ», Іморть
ва Mak, м6рхва Ж, м6рхов ЖJ «те.», 
.моркq' Я:нИй, [морковИй, морков' Яний); -
р. морк6вь, [морква], бр. морква, п. mar
chew, ч. mrkev, [mrkva], слц. mrkva, 
вл. morchej, нл. marchej, [marchwej], 
болr. м. марков (з укр.), схв. мj)ква, 
ели. mrkev, стсл. мр-ь.кь.•;- псл. *m"'rky, 
род. в. *m"'rkьve «морква»; - спорід
нене з лит. burkuna~ і далі, можливо, 
в двн. mor(a)ha «те.>>; іє. *mrk-/brk-; 
припущення про запозичення з герман-



морквасити 

ських мов (Корш Сб. Дринову 59), 
крім форм з х (Mikl. EW 192; Uhlenbeck 
AfSlPh 15, 489), не доведено; рум. 
m6rkov «морква», молд. м6рков «те.» 
запозичено s української мови.- Иллич
Свитнч ЗИРЯ І 16-20; Фасмер
Трубачев ІІ 655-656; Преобр. І 557_; 
Горяев 215; Briickner 322; Machek ESJC 
379-380; Holuvb-Lyer 324; Holub-Kop. 
233; Sch11ster-SevvG 950; Младенов 304; 
Skok ІІ 468-469; Bezlaj ESSJ ІІ 202. 

[моркваситиl) «лаятися, сперечати
ся; нудно говорити 0»;- слц. [mrkva
sit' J «сnеречатисЯ>>; - пов' язане з морк
ва; пор. також [хатня морква] «сварка 
між чоловіr<ом і дружиною», [моркву 
схребтu ( скро.мrідити, стр угати)) «сва
рити, лаяти когось>>, ч. strohati komu 
шrkvicku «висміювати когось», ostrouha
ti komu mrkvicku «обманути»; шлях се
мантичного розвитку неисний.- Див. 
ще морква. 

Іморквасити2] «невміло і довго пра
ти (білизну) Ме; надто повільно прати, 
фарбувати МСБГ; партачити О; змішу
вати для страви різні овочі 0», [люрква
сuтися) (знев.) «мокнути, киснути» Ме;
очевидно, . пов' язане з [.мороквtі] «болото; 
калюжа»; зазнало вторинного збли
ження а квасити.- Див. ще мороква. 

[морков'ять] (бот.) «деревій, Achil
Jea millefolium»; - р. [люрк6вник] 
«те.»; - похідне утворення від морква; 
назва зумовлена, можливо, деякою зов

нішньою подібністю листя обох рос~ 
лин.- Нейштадт 559.- Див. ще морква. 

[моркотіти} «бурмотіти», [.морконіти] 
«буркотати, гарчати» (про ведмедя) ВеУг, 
[люркотати] «ТС.» ВеУг, [.норк6тя] 
«буркотуха» (?); - р. [моркотать] «бур
мотіти, бурчати», п. [markotac, mбr
kotac] «бурмотіти», ч. [mrkotati} «бур
чати, лаяти», слн. [mrkotat'] «стогнати, 
збиратися Заплакати», ВJІ. mбrkotac 
«бурчати», morcec, нл. murkotas, marcas 
«те.,;;- псл. *m"rk- ·«бурчати», звуко
наслідувальне утворення паралельне до 
*b"r-k-, *mнr-k- «Те.>>.- Фасмер ІІ v656; 
Преобр. І 557; Briickner 323; Schuster-Sewc 
948-949.-Пор. бур\ мИркати, мур-мур. 

мормИш (зоол.) «бокоплав-блоха, 
Gammarus puJex L.», [мармuшка] ми
чинка комара-дзвонарика, Chironomus 

мороз 

plumosus L.» Дейн; - р . .мармrіtш «бо
коплав-блоха», [м6рмьtш] «пуголовок», 
.мормЬtшка «блешню> (її водять, наслі· 
дуючи рухи бокоплава), бр. мармьtшкд 
«те.»; - неясне.- БСЗ 28, 306. 

мормоніти -див. мур-мур. 
морожок - див. моріжннк. 
мороз1 , [морожене} Ж. мор6жениця 

«пристосування для виготовлення моро

зива», [.мороженщик] «той, хто робить 
або продає морозиво» Ж. морозенко 
(фольк.) «мороз», морозивник, морозиво, 
моровИн (будівельний матеріал), l.моро
з6ве] «морозний вітер» О, морозовина 
«Тріщина на дереві від морозу», моро
зЯвана «Те.», [мор6зок] «іній, паморозь)), 
[морозуля} «буро-білява корова» ВеНЗн, 
[лшрозЯ] «мороз» О, [.морозь6м] «під час 
морозу» О, люр6жений, морозИльний, 
мор6зй.стий «морозний; [з домішкою си
вини (про маеть) ВеНЗн}», морозний, [мо
розоватий} «білястий» {про масть коня) 
Ж. [лtороз6вttй] «холодний, морозний», 
морозовинний, [.мор6зуватий] «Срібля
стий» (про колір), .морозяний, морозити, 
морозитися «замерзати», вИморозки, [за
.люрозень] «лід під болотом», заморозок, 
заморозь «іній; сніг, намерзлий на склі; 
[замерзла земля; льодова кірка Ж]», 
[tlз.люрозок] «іній на грунті, траві» Ж. 
[на.морозки] «намерзлий на вікні лід», 
наморозь «те.; паморозь», обмороження, 
паморозь «іній», паморозь «те.», прИмо
розок, прИморозь; - р. мороз, бр. ма
роз, др. мороз'Ь, п. вл. mrбz, ч. слu. 
mraz, нл. mroz, полаб. morz, болг. м. 
мраз, схв. мраз, слн. mraz, стсл. 
MfMЗ"h;- псл. *morz-ь «мороз», пов'я· 
зане чергуванням голосних з *mьrzti 
«мерзнути».- Фасмер ІІ 656; Преобр. 
І 557; Briickner 346; Machek ESJC 381; 
Holub-~yer 323; Holub-Kop. 232; 
Schuster-Sewc 962-963; Skok ІІ 472-
473; Bezlaj ESSJ ІІ 199; Bern. ІІ 80; 
Trautmann 187.- Див. ще мерзти. 

[мороз 2 } (бот.) «пізньоцвіт осінній, 
Colchicum autumnale L.>> Ж, Л; - ч. 
[mrazova sestrica], схв. мразовац «те.»; -
результат nеренесення на рослину назви 

мороз «холод», зумовленого тим, що 
пізньоцвіт цвіте восени, на початку 
морозів.- Machek J m. rostl. 264.- Див. 
ще мор6з1 • 
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[морозЮк] (орн.) «водомороз, риба
лочка, Alcedo L.»;- похідне утворення 
від морОз; назва зумовлена тим, що 
чаетина цих птахів залишається на зиму 
на незамерааючих річках.- БС3 17, 
90.- Див. ще мороз1.- Пор. водомо
роз. 

морок «Темрява; lтемний туман Ж; 
нечиста С!Ила; смертельний жах Ж; 
страждання Ж; непритомність Ж]», [мо
роІW] «те.» Ж. [моро~и'] «непритомність», 
[мороклИвай} «запаморочливий» Ж. мо
рочливий «Тс.», [.марочний} «тс.; темний», 
морочити «уводити в оману, дурити; 
[доводити до непритомно<!1'і]», [морочи
тися} «паморочитиея», [заморока] «за· 
душливі випари; чарівниця Пі», \зам6-
роч} «запаморочення» Пі, [заморочити] 
«запаморочити» Пі, запаморока «ТИМ
часова втрата евідомооті», запаморочли
вий, запаморочний, [обморік} «непри
томність» Ж, обморОК «ТG.», обморочува· 
ти «викликати запаморочення; збивати 
а пантелику», l6морок] «Темрява» Ж, 
[6мороки залЯти (собі)} «упитися» Ж. 
[паморок] «nотемніння в очах» Нед, [па
морока} «T<S. Нед; запаморочення; ту
ман, імла», [памороть] «потемніння в 
очах» Нед,. [паморочка] «Мряка», памо
рочливий, паморочний, паморочити «ПрИ
ТУПЛЯТИ свідомість; п'янитю>, [п6морок) 
«nотемніння в очах; морок» Нед, !сума
рок] «сутінок, присмерк», [сумороки] 
«та.»; - р. [морок] «темрява; туман; за
паморочення», [морока] «гуета імла, при
смерки; заnаморочення», бр. морак «тем
рява», [марока] «запамороченню>, n. 
mrok «nрисмерки», ч. слц. mrak «хма· 
ра», вл. нл. mrok «те.», болг. м. мрак 
«темрява», СХВ. мрдк «ТС.», СЛН. mrak 
«nрисмерки»;- псл. *morkь «морок, ту
ман, хмара», пов'язане чергуванням го
лосних з * m"rkngti «меркнути, темні
ти».- Фасмер ІІ 657; Преобр. І_ 528-
529; Briickner 346; Machek ESJC 378; 
Holub-Lyer 323; Holy.b:_Kop. 232; Мла
денов 306; Schuster-Sewc 961; Skok ІІ 
467-468; Bezlaj ESSJ ІІ 199; Варбот 
99; Trautmann 182-183; Stang 36-37.
Див. ще меркнути. 

морока «клопіт, турбота; [гра в шість 
паличок]», [морочник} «ТОЙ, що зав
дає клопоту, морочить» Ж. [морокува-
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ти й] «клопітний», морочливий «тс.; ве
редливий>>, [мор6чний] «морочливий», 
[мороковdтися] «зазнавати труднощів» 
Бі, [морокувdтися] «морочитися», мо
рочити «завдавати клопоту», .морочити
ся «займатися чимось клопітним; довго 
поратися», заморока «мороІ<а, клопіт», 
заморочливий «морочливий, заплута
ний», [обмордкаJ «морока»; - р. моро
ка, бр. .мар6ка, п. [moroka] «клопіт» 
(а укр.); -через аначення «запаморо
чення» пов'язане з морок «темрява; 
[непритомніGть}»; пор. вираз [заморока 
голові] «морока, клоnіт» (Ме).- Мерку
лова Sl. Wortst. 138.- Див. ще морок. 

[мороква} <<багно, трясовина», [ма
раква] «те.», [морочня, морошня] «те.; 
болото з іржавою водою» Ник, [норо
ква] «трясовина» ВеНЗн;- залишок 
псл. *morkva, *morkja «TG.», пов'яза
них чергуванням голосних а * merkja 
«болото»; давній варіант кореня *mek-1 
mok- «мокнути» з інфіксом -r-.- Мель
ничук Мовозн. 1980/6, 54; Фасмер І І 602; 
Куркина 3тимология 1967, 137.- Див. 
ще мереч, мокнути.- Пор. мерrа, 
мер ча. 

[морокуватиl «сердитися, бурчати (на 
когось)»;- р. [морокаться] «скаржити
ся; виявляти незадоволення», бр. мара
кавііць «скаржитися, сердитися»; - оче
видно, пов'язане з мороІW «клопіт», 
морочитися; зміщення в значенні могло 
відбутнея під впливом [марикувdти] «на
рікати, ремствувати», запозиченого з 
польської мови.- Див. ще морбка.
Пор. маракувати, марикувати. 

[мброн] (бот.) «стокротки, Bellis pe
rennis L.» Ж. [морончики] «те.» Ж; -
неясне. 

[морох] «пліснява; мох»; - неясне; 
можливо, валишок давнього варіанта 
кореня мох (исл. Ш'ЬХ'Ь) s інфікєом -r-; 
пов'язання в .мерзнути; мор6з, р. мо
росИть (Преобр. І 558) викликає сум
нів.- Пор. морошка. 

морошка (бот.) «Rubus chamaemorus 
L.»; - р. морошка, [мор6ха], бр. ма
р6шка, n. moroszka (3. р.), [mroszka, 
motuszka), ч. moroska (з р.), moruska, 
слц. moruska «TG.»; - очевидно, похідне 
утворення від [морох] «мох»; назва зу
мовлена тим, що морошка росте по мо-



морс 

хових тундрах і на торф' я них болотах; 
пор. нім. Moosbeere «клюква» (букв. 
«мохова ягода»); менш переконливе ви
ведення (Фасмер ІІ 658; Баскакав та ін. 
Взаимод. и взаимообог. 57-58; Ma
chek J m. rostl. 102) з фінно-угорських 
мов. (фін. muurain, muuran «морошка» 
та ін.), зіставлення (Mikl. EW 201; 
Преобр. І 558; Брандт РФВ 22, 259) 
в укр. [мороквd} «болото, трясовина» 
або зведення (Kartowicz SWO 389; Mat
zenauer 256) до лат. morus «шовкови
ця».- Серебренников ЛС V 32; Фас
мер-Трубачев ІІ 658; Преобр. І 558.
Див. ще морох. 

морс «напій із соку ягід»; - р. морс, 
ст. морсо (XVI єт.), бр. болг. морс;
загальноприйнятої етимології не має; 
непереконливо пов'язується s нім. Moos
beere «Клюква» {СІС2 560; ССРЛЯ 6, 
1276); зближується також з р. моросИть 
(Фасмер ІІ 658; Matzenauer LF 10, 332), 
3 рум. mursa «ВОДа З медом; сироп; сік», 
що походить від лат. mulsa «медовий 
напій» (Фасмер ІІ 658). 

морскати «СИЛЬНО, З розмаху бИТИ», 
[м6рскатися] «тинятися», [м6рськати] 
«злегка . бити» Ж. морсщ)ти «сильно 
вдарити; [швидко стрибнути Ж]», [мур
СfЦ}те] «раптово піти» (про дощ) Корз, 
[морськИй) «хльосткий» (про гілляки);
р. [морсщjть] «сильно вдарити», бр. 
[марскануць] «шпурнути; стьобнути, вда· 
рити», п. ст. merskac «шмагати, сильно 
бити», ч. mrskati «хльоскати, стьобати, 
лупцювати», слц. mrskat', вл. morskac, 
вл. marskas «Т«.», р.-цсл. М"hрск.". 
«бич»;- псл. *mь,rskati «стьобати, би
тю>; -дальша етимологія непевна; мож
ливо, споріднене з лит. smirkstereti 
«ПОХЛЬОскати, ПОСТЬОбатИ>>, smifksti 
«швидко бігти, їхати»; пов'язання з 
морщити . (Briickner 323; Holub-Kop. 
233) недостатньо обгрунтова!Jе.- Пре
обр. І 558-559; MцcheJs ESJC 380; Ho
lub-Lyer 324; Schuster-Sewc 952.- Пор. 
мерщій, мбсюіти. 

морскотіти- див. москотати. 
[морсбля] «колода, чурбаю> Ж. [мо

сйря] «тс. Ж; голова О; уперта людина 
Ж», [м6сір] «сільничка, видовбана з су
цільного шматка дерева Г, Ж; бочка, 
видовбана з колоди; коробка; сільнич-

морфема 

ка; посудина для сиру, видовбана з де
рева; голова 0», [мосірча] «коробочка» 
О, [.м6сур] «наплив на дереві» Ж, [Мf)сир 1 
«попіл; попільничка>> Ж, [мусірча] «мис
ка для борошна» Ж;- п. [mosurowy] 
«зроблений з нароста на дереві», ч. 
lmosor, moюf] «наплив, наріст на дере
ві; кадіб на збіжжя; діжка на бринзу», 
слu. (mosur] «обрубана колода; кадіб біля 
джерела; виріз», вл. mosor «шрам; річне 
кільuе у деревині; наплив на дереві»;
через західнослов'ян~ькі мови запози
чено з німецької; нвн. Maser «прожилка 
в деревині; наплив на дереві», свн. 
maser, двн. masar «те.» споріднене з днн. 
masur «наріат», дісл. mc;>surr «клею>; 
зіставлення 9 схв. мосур «шпулька; 
льодяна бурулька», рум. mosбr «шпуль_: 
ка» (О І 453) пq,милкове.- Machek ESJC 
374; Schuster-Sewc 954-955; Кluge
Mitzka 464. 

[морсЯ} «порося» Ж;- неясне. 
мортИра «короткоствольна гармата», 

[мортuр] «та.; атупа» Ж;- р. болг. 
мортИра, п. mozdzierz, ч. mozdif , 
hmozdif, елц. maziar, слн. m6znar 
«ТС.»; -через ПОСередНИЦТВО росіЙСЬКОЇ 
та голландської мов (гол. mortier) за
позичено з французької; фр. mortier 
«ТС.>> пов'язане з лат. mortarium «мор
тира; ступа», утвореним від moretum 
<<розтерта їжа а суміші м'яти, перцю 
тощо» невідомого походження; можливо, 
споріднене s гр. 1-tapaivro <<розтираю» 
(Walde-Hofm. ІІ 112).- СІС2 560; Фас
мер ІІ 658; Пуеобр. І 558; Brii~kneF 346; 
Machek ESJC 378; РЧДБЕ 1982, 552; 
Matzenauer 257; Dauzat 486.- Пор. му
щИр. 

моругий - див. муругий. 
моруха (бот.) «порхавка, Calvatia 

gigantea Fr. (BO\'ista gigantea)», [мо
р6ха, морЮха] «Те.»;- р. [мортщ}ха] 
«отруйний гриб»; - пов' язане з морйти 
як назва неїстівного (в зрілому стані) 
гриба; пор. іншу його назву [морова 
губка].- Зерова 219.- Див. ще мор. 

морфема (лінгв.) «найменша значу
ща чаєтина елова (корінь, афікс, флек
сія)», морфематика,· - р. болr. мор
фема, бр. марфема, п. morfem(a), ч. 
слн. morfem, слц. morfema, вл. morfem, 
схв. мдрфём, морфема; -запозичення 
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з французької мови; фр. morpheme ут
ворено за зразком phoneme на основі 
гр. f.tOpcp'l) «форма», можливо, спорідне
ного З ЛИТ. margas «СТрІ-.КаТИЙ, ріЗ
НОКОЛЬОрОВИЙ, гарний». - СІС2 561; 
ССРЛЯ 6, 1278; Kopalinski 646; Holub
Lyer 322; РЧДБЕ 1982, 552; КІеіn 1055; 
f'risk ІІ 257-258.- Пор. морфологія. 

МОрфіЙ «аЛКаЛОЇД ОПіЮ, нарКОТИЮІ, 
.морфін «то.», .морфінізм «хвороблива 
nристрасть до вживання морфію, нар
команія», .морфініст «наркоман»; - р. 
.морфий, бр . .Морфій, n. morfina, ч. слц. 
вл. morfium, болг . .морфий, .морфиу.м, 
м. .морфиу.м, схв. лtб рфїі f, .мдрфиjу.м, 
слн. m6rfij; - інтернаціональний фар
мацевтичний термін (новолат. morphi
um), утворений на основі гр. Морсрєоr;; 
«Морфей (боF єнів)». - СІС2 561; Фас
мер ІІ 659; Kopalinski 646-647; Ho
lub-Lyer 322; РЧДБЕ 1982, 552; Skeat 
.135; Юеіn 1004; Юuge-Mitzka 488. 

морфологія «вчення про будову і 
форму організмів, речовин; розділ гра
~штики, що вивчає будову слова», .мор
фолог, .морфологічний; - р. болr. .мор
фол6гия, бр . .марфал6гія, n. morfologia, 
ч. morfologie, слu. morfol6gia, вл. mor
fologija, м . .морфологиjа, схв . .морфо
логи;а; СЛН. morfo\ogija; - За!ІОЗИЧеН
НЯ з німецької мови; нім. Morphologfe 
утворено й. В. Гете (1817) з основ слів 
гр. f.tOpQJ'lj «форма» і /,61-Ч~ «вчення» за 
зразком таких назв, як біологія (нім. 
Biologie), теологія (Theologie) та ін.
СІС2 561; ССРЛЯ 6, 1280; Kopalinski 
647; Holub-Lyer 322; РЧДБЕ 1982, 
552; Dauzat 486; Кlein \005.- Див. 
ще морфема, логіка. 

морщити, .морщитися, [.морхнути] 
«покриватися зморшками» (про плоди), 
[.морхлЯкl «пучок зморшок, що-небудь 
поморщене» ЛексПол, [.моршень} «чере
вик із суцільного шматка шкіри», Ім6р
шіна] «зморшка на сорочці біля шиї і на 
рукавах» МСБГ, [.моршінєІ (зб.) «те.» 
тж, [моршінка] «сорочка, зібрана в 
зморшки коло шиї;. вид різбярського 
орнаменту» тж, [.моршок] «зморшка», 
[.морща} «складка, зморшка» Ж, .мор
щuші «Зморшка» СУМ, Ж. [.морщинець] 
«черевик із суцільного шматка шкіри», 
[.морщuнє} (зб.) «rувті складки на жі-
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ночій сукні» Ж. [морщuнка} «невелика 
зморшка; частина рукава жіночої со
рочки у галицьких покутян; вставка, 

вшита під уGтавкою», [м6рщінка] «збо
ристий комір жіночої сорочки Ж; 
жіноча сорочка, зібрана в складки коло 
шиї МСБГ», l.морщкаJ «зморшка}) Ж, 
[.морщун] «черевик із суцільного шма-І ка 
шкіри», .морхлий «зморшкуватий, З\Юр
щений», .морщdвий «Покритий зморшка
МІО>, [з.м6рхтися] «зморщитися», [з.м6р
хнутuся] «ТС.>>, з.м6ршка, [з.морщина} 
«зморшка», [з.~орщкаJ <<те.», з.м6рхлuй 
<<який покрився зморшками; зморщений, 

скручений», з.м6ршкуrютий, зморщений, 
по.м6рхнути, по.м6рхлий, fс.морш6к:] 
«зморшка» Б і, І ut.м6риаш] «зморшки»; -
р. .морщить <<морщити», fлtорснуть] 
«те.>>, [морх] <юборки на рукавах жіно
чого одягу», бр. м6ршчьщь, п. marszczyc, 
ч. smrsknoнti se «збігтися, скинітися 
(npo молоко); зменшитися в об'ємі (про 
м'ясо)>>, smrstiti se «ШВИДКО скруТИТИСЯ» 
(про змію), слп. mr(a)stit (<морщити», 
вл. morscic, нл. marscis, болг. htріщя 
«ТС.», м . .мршти ее «морщиться, хму

ритьсЯ>>, схв . .мрска «зморшка», .мршти
ти ее «Хмуритися, морщитися», слн. 

mfsciti «морщити, хмурити (брови)», 
ІlСЛ. С'hМj}"hШТИТИ «ЗМОрЩИТИ>>;- ПСЛ. 

*m"'!sciti «морщити», *m."rxпc;>ti 
( <*mp-) <<морщитися»; - єпоріднене з 
лтс. marksla «жирова складка, nодвійне 
підборіДДЯ>>, marksna «nодвійне підбо
ріддЯ>>; зіставляється також (Machek 
ESJC 380) з дінд. murcchati «збігається, 
гусне, застигає>>; пов'язання з п. ст. 
merskac «шмагати; еильно бити», псл. 
* m ьrskati <<стьобати, бити>> (Bruckner 
323; Holub-Kop. 233), як і зближення 
з псл. *morkь «морою> (Младенов ЗО7), 
недостатньо обгрунтоване.- Фасмер ІІ 
659; Пре9бр. І 558; Holub-Lyer 444; 
Schuster-Sewc 952-953; Skokk І І 4 70-
471; Bezlaj ESSJ ІІ 203; Miihl.-Endz. 
ІІ 584. 

[морча} <<непривітне обличчя» О; -
неясне; можливо, пов~ я за не з .мор
щити. 

[моршкИ] (бот.) «гриб зморшок, Mor
che!la (Agaricus phallus esculentus)>> Бі, 
ЗМоршка, ЗМОрШОК «ТС:>>;- пов'язане З 
.морщити; назва зумовлена тим, що 



морща 

гриб мае зморшкувату шапинку.- Див. 
ще морщити.- Пор. смаржок, сморж, 
сморчок. 

[морща] (зоол.) «морська свинка, ка
вія, Cavia Pall.», [морщак:, мурчак:, 
.мурч6,..] «тс.»; -запозичення з поль
ської мови; п. morszcІ.ak, як і ч. morce, 
ели. mоп~а. е неповною калькою нім. 
Meerschwein «тс.», утвореного з іменни
ків Meer «море», спорідненого з псл. 
more, укр. М:_.6ре, і Schweiп «свиня».
Масhеk ESJC 373; Holub-Kop. 230; 
Holub-Ly<:r 321.-Див. ще мбре1 .
Пор. мерча. 

морЯнка- див. марена 1 • 

мосИря, .м6сір, м.осір•tа, м.дсур 
див. морсбля. 

lмосюілик] (ент.) «клоn-солдатик, 
Pyrrhocoris aptcrus L. Дейн; сонечко 
п'ятикрапкове, Coccinella quintempunc
tata L.; (іхт.) йорж, Acerina сегпuа Ж; 
вид морської риби (червоно-золотистого 
забарвлення)», [.маскалик] (ент.) «клоn
солдатню> Дейн, [.москаль] «те.» Дейн;
п. moskalik «сорт дрібного оселедuЯ» 
(з укр.?); -результат перенесення на 
комах і на рибу назви .москаль (.моска
лик) «солдат» («солдатик»), зумовленого 
подібністю заfіарвлення комах і риби 
до яскравого солдатського одягу.

Див. ще москаль1.- Пор. 'мосюіль2• 
мосюіль1 (заст.) «солдат; росіянин», 

[.мацкаль] «тс.» О, .москаленко <<син мос
каля», [.москаленЯ] «дитина москаля», 
.москалИха «дружина москаля», .москалів
на «дочка москаля», [москальнЯ] (зб.) 
«москалі», [москальство] «москаJІі; обру
сіння», [москальча] «дитина москаля», 
[.москальченЯ1 «те.» Ж, москальчt)к «син 
москаля», [москdльщuна] <шид пnдатку» 
Ж, [москалитися] «русифікуватися; ста
вати солдатом», {з.москалітu] «зруси
фікуватися» Ж, [на.москdлитu] «зруси
фікувати» Ж, [на.москалитuся] «набути 
солдатських звичок», [об.москалюватu] 
«русифікувати», [по.москалuти] «руси
фікувати»; - р . .москаль, бр. заст . .мас
каль «солдаn, ч. Moskal «рооіянин», 
ели. заст. Moskal' «те.»; - запозичен
ня з польської мови; п. Moska) «ТС.» є 
nохідним від Moskwa «Москва».- Фас
мер І І 659; Briickner 344. 

москва 

москаль2 (іхт.) «чорноморсько-азов
ський анчоус;, хамса, Engra1.11is encrasi
cholus L.» Ж;- запозичення в поль
ської мови; n. заст. moskaJ «рід дрібного 
оселедця», пов'язане з Moskal «росія
нин»; назва мотивується тим, що цю 

рибу завозили з Росії; ІЮр. іншу її 
назву «російська сардинка».- SW ІІ 
1047.- Див. ще москаль1.- Пор. мос
калик. 

[москаль3 ] «сорт льону, насіння яко
го само не вилущуеться; сорт часни

ку», [москалик] «сорт часнику» Mak: -
пов' язане з лtоскаль «росіянин; солдат»; 
назви зумовлені, можливо, походжен
ням цих сортів з Росії.- Див. ще мос-
каль1. 

москатель «хімічні речовини (фарби, 
клей) як предмет торгівлі»; - бр. .мас
катЗль; - запозичення з російської 
мови; р. моск.атель, заст. .москотИль, 
.м6скоть «те.», ст. москотилuе «апте
карські товари», можливо, через посе
редництво голландської мови (гол. mus
kaat) запозичено з італійської; іт. mos
katello «мускатний» утворене від moska
to «перекладений мускусом, з запахом 
мускусу», пов'язаного з лат. muscus 
«мускус»: пов'язання з назвою Москва 
(11jinskij ZfS\Ph 4, 104-105) безпід
ставне.- Фасмер ІІ 661; Преобр. І 
559.- Див. ще мускус. 

[москсіти] «бити, стукати Г; грюкати; 
докоряти Ж», [.москотіти} «стукати, би
ти молотком» О, [мускутdте] «періщити, 
лупцювати» Корз. [.мосщjла] «коваль)) 
Ж.; - р. [.москотатьJ «постукувати 
чимсь малим; довго стукати»: - неясне; 

ОЧеВИДНО, ПОВ'язане З МОрСКати «СИЛЬНО 
бити» (пор.). 

[москва] (заст.) «москаль», москвИч, 
[московець] «великорос», [.московка] 
(заст.) «дружина москаля», [московство] 
Ж, [московщенА] (заст.) «дитина моска
ля», [Моск6вщИна] (:шст.) «Великоро
сія Г, Ж; російська мова Ж», [Москів· 
щuна] (заст.) «Великорооія», .москов
ський, [.моск:Овщитu] (заст.) «русифіку
вати» Ж; - похідні утворення від назви 
міста Москва, що виникла на основі 
назви річки Москвd.- Фасмер ІІ 660-
661; Преобр. І 559; Briickпer 344. 
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москіт 

москіт (ент.) «дрібна кровоссальна 
комаха, Phlebotomus Rond.», москітний, 
москітовий; - р. москИт, бр. маскіт, 
n. moskit, вл. moskito, ч. слц. moskyt, 
болг. москИто, схв. мдскfіт, москuто, 
CJiH. moskft; - запозичення з іспан
ської мови; ісп. mosquito «П!.» є похід
ним від mosca «муха», що зводиться до 
лат. musca, спорідненого з гр. !l'J'La, 
ЛИТ. muse «Т<S.», ПGЛ. muxa, укр. муха.
СІС2 561-562; ССРЛЯ 6, 1286; Kopa
linski 648; Holub-Lyer 322; РЧДБЕ 
1982, 553; Walde-Hofm. ІІ 133.- Див. 
ще муха1 • 

[москорбдити] «бити, стукати; грю
кати; докоряти» Ж;- результат кон
тамінації слів [лtоскати] «ТС.» і [мошко
родити] «робити фокуси» (див.). 

[москотати] «неясно говорити», [мор
скоmати] «те.» о, [москота] «нечітка 
вимова~;- р. [люскотать] «говорити 
скоромовкою; говорити нісенітницю», вл. 
moskotac «бурмотіти»; - звуконасліду
вальне утворення, очевидно, пов'язане 
з [москати] «бити, атукати»; приnущення 
для сербалужицької форми псл. *molsk
бeз врахуІ:щннvя східнослов'янських фак
тів (Schuster-Sewa 954) здається помил
ковим.- Пор. мбск<іти. 

мостИти, мостИльник, мостИна, мо
стИще, мостнИця, мостова, АtостовИй, 
мостовИк- див. міст. 

мостівка, моецівка- див. муст2• 

мость (заст.) «милість» (вживалася 
в титулах), [мосць1 «тс.», мостИвий «ми
лостивий; іменитий, знатний», [мосце
вuй Бі, мосцівий] «те.»; -запозичення з 
польської мови; n. mosci, [mosci\vy] є 
стягненими формами від milosci «ми
лості», milosciwy «милоGтивий», похід
них від mily «милий», що відповідає 
укр. мИлий.- Richhardt 79; SW І1 
1049.- Див. ще мИлиИ. 

моеувсіти- див. міць. 
[мосулбес] «сорт шовкової турецької 

тканиню) Пі, [мусалбес Пі, мусулбаз 
Макарушка] «те.», [мотирбас] (сорт тка
нини); - п. musulbas (muzulbas) (заст.) 
«сорт бавовняної тканини»; - запози
чення з східних мов; походить від назви 
іракського міGта ар. Mosul «Мосул» і 
ар. biizz «полотно» (букв. «тканина з Мо-
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мопіти 

сулу»).- Макарушка 11; Bri.kkner 349.
Пор. муслін. 

мосЯж «латунь, жовта мідь» СУМ, Ж, 
[мосіндз МСБГ, лtосінж] «TG.», мосЯжник 
«майстер, що виготовляє вироби з мося
жу», мосЯжництво, [мосьондз] «латунь, 
жовта мідь» Ж, [месинж] «жовта мідь; 
латунь; бронза» Бі, lмесtlнз] «Т@.» Бі, 
[мусИнж] «тє.; бронза» Бі, [месин
дз6вuй] «латунний; бронзовий» Бі, [мо
сендзовий} «латунний» О, [мосИжний] 
«із зеленої міді» Пі, [мосіндз6вuй} «брон
зовий» МСБГ, [мосЯжний} «із жовтої 
міді», [мусинж6вий] «латунний, брон
зовий» Бі, [мусиньдзьовий] «із зеленої 
міді» Пі, [мусиньй6зновий] «т~.» Пі; -
бр. м6сенж (заст.) «Латунь», п. mosi~dz 
«латунь, жовта мідь», ч. вл. mosaz, слц. 
mosadz, нл. m6sez, схв. Іttесинг;- через 
посередництво польської мови запози
чено з давньоверхньонімецької; двн. 
massing (свн. messiпc) «латунь, жовта 
мідь», як і дангл. mCEsling, д ісл. 
massiпg, messing «тG.», виводиться від 
лат. massa «металева суміш; ма«а>>; ви
водиться також від назви народу гр. 
Moaa6votxot у Малій Азії (Кluge-Mitzka 
475).- ОньІшкевич Исалед. п. яз. 245; 
Шелулько 40; Richhardt 79; Б і 231; 
Фасмер ІІ 633; Briickner 344; Machek 
t:SJC 374; Holub-Kop. 230; Schuster
Sewc 954; Топорон І-К 26\; Mik!. EW 
202.- Див. ще маса. 

моська «мопс»; - запозичення з ро
сійської мови; р. моська «те.» вважаєть
ся результатом видазміни форми мопс.
Фасмер ІІ 663; Преобр. І 555.- Див. 
ще мопс. 

мотати, мотатися, мотлЯти «мет
ляти; махати» СУМ, Г, мотлЯтися «ме'І· 
лятися; розвіватИ<lЯ; метушитися; [ти
нятися]», мотнути, мотщjтися, [мото· 
щjтися], міток (міра пряжі), [мот] 
«МарнотраТНИК» Ж, мотdлка «Прилад ДЛЯ 
розмотування чи перемотування», [мо
таля) «жінка, яка . мотає пряжу» О, 
[моталька] «моток ниток для вишиван
ня» О, мотальник, мотальня «примі
шення, де мотають пряжу та ін.», мо
танйна «біганина, · метушня», [моmарь] 
«крутій, шахрай» МСБГ, [мотачка] «ко
тушка, шпулька» Ж, моташка «Витуш
ка; міток; нитки, намотані на коток», 



мотелИця 

[.мотdшкаІ «моток» (Ме), [.мотuга] «мар
нотратниК>> Ж, [.мотоІ <<міток» Ж, .моток 
«що-небудь намотане», [.моток] «міток», 
І.мотуutкаі «ВfІТушка» Л, [мотЮга] 
«шахрай» Ме, [.м6тющка} «витушка>> 
ЛЧерк, [.мотЯгаІ «інтриган, шахрай; 
марнотратник» Ж, .иотальний, з.моту
вальник. змотувач, [за.мотилЯти] (<за 
ма ха rи», Іза.м6тячкиJ «пристрій для змо
тування <VІітків у клубки» д~АтJJ ІІ, 
на.м•)тка, намотувальник, намотуваль

ний. loб.мdт.:ml\:a] «ВеJJика суконна ху
стка>> Л. оnмотка, обмотник, об.м6ту
вальнак, оn.м6тунальний, lпере.мітІ «по
милка при намотуванні ниток на сну
ва.~ку», r пере.мптаl «нитка, покладена 
при намотуванні пряжі на снувалку не 
на належний кілочок» Л, пере.м6тка, 
пере.мдтувальник, ne ре1и 6тувальний, nід
мотка, [по.мотайло] «той, хто мотає», 
про.м6туr;ати «мотати (спеu.); марно
тратити», роз.м6тка, rюз.мІJтувач; - р. 
.моrпdть. бр .матdць, п. вл. motac, ч. 
motati, слц motat', н.л. motas, болг. 
.мотая, м . .мота. схв . .мотати, слн. mo
tati; - nсл. motati «мотати, махати, 
намотуватй», пов'язане чергуванням го

лосних з metati «метати, кидати; міря
ти»; - споріднене з лит. matoti «мота
ти», mataros «шпулька, прядка».- Фас
мер І І 663-664; Преобр. І 560-561; 
Горяев 216; Brikkner 32.5, 345; Machek 
ESJC 374-3J5; Holub-Kop. 230-
231; Schuster-Sewc 956; Младенов 305; 
Skok ІІ 410-413; Bezlaj ESSJ ІІ 197; 
Трубачев Рем. терминол. 104-107; Bern. 
ІІ 41; Mik! EW 203; Trautmann 182; 
Fraeпkel 414; Pokorny 732.- Див. ще 
метати.- Пор. местИ. 

мотелИця - див. мітлИця. 
мотель «готель для автотуристів»; -

р . .мотель, бр. .мат3ль, п. ч. motel, 
бо.лг. .мотел, м. .мотел, GXB. мдтел, 
м.дтел; - вапозичения а анг-лійської 
мови; англ. motel «TG.» є складноскоро
ченим словом, утвореним на базі слово
сполучення mot{orist's hot)el «тс.».
СІС2 562; Брагина ВКР VI 178; КрьІСин 
160; Kopaliilski 648; Holub-Lyer 322; 
РЧДБЕ 1982, 553. 

мотИв «мелодія; ідея або тема твору 
мистептва; привід», .мотивація, моти
вувати, .мотивОваний, мотивувальний;-
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мбтлох 

р. болг. м.отйв, бр . .матЬtу, п. motyw, 
'1. motiv, G.Jщ. слн motiv, вл. motiw. 
м . .мотив, єхв. мдтїів, .мотuва;- гапо
зичення з французької мови; фр. motif 
~мотив, причина; тема, сюж~т» пахо

цить а ід Gлат. motivus «рухливий)), rю
в'язаного з ла1. motus «рух», movere 
(<рухати», спорідненими з лінд. mfvati 
с<соває, рухає», гр.· iftEt'юaa-&at «іти впе
редІ>.- СІС2 562; Фасмер ІІ 664; Kopa
!iilski 648-649; Briickner 342; Holub
Lyer 322; РЧДБЕ 1982, 553; Walde
Hofm. ІІ 116.- Див. ще емоція.- Пор. 
мотор, моціон. 

мотйка «сапа, кирка, кайлоІ>, l.мо
тuжник] «плужок для розпушування 
землі» Л, [.мотйчйвно] «ручка саnИ» О, 
[.мотuчина] «тс.» О, l.мотuця] «милиця; 
коцюба» Ж, [.мутечка] «мотика» Корз, 
[лzутuчка] «грабки біля косю> Мо, .мотИч
ний, мотИжити «обробляти мотикою; 
салати», [.мотикdтися l «трудитися; му
читися» Ж, .мотИчити «розпушувати; 
сапати»; - р . .мотЬtга, .мотЬtка, бр . .ма
тьtка, др. мотьtка, .МОmьtга, П. Ч. CJТU. ВЛ . 
motyka, нл. motyja, болг . .мотИка, м. 
.мотика, схв. .мотика, слн. motika, 
стсл. MOThJKd;- псл. motyka, очевидно, 
похідне від кореня шot-(ati), як *vol
dyka «владика)) від кореня *vold-;
споріднене а дінд. matyam «дрючок», 
лат. mateola «інструмент, знарямя для 
вбивання в землю», нар.-лат. mяttiuca 
(мотика», двн. medela «плуг».- Фас
мер ІІ 665; Преобр. І 561; BriickneF 
345; Mact]ek ESJC .'375; Holub-Kop. 231; 
Schuster-Sewc 957; Младенов 305; Skok 
ІІ 460; Bezlaj ESSJ ІІ 197; Мар·шнов 
ЯзьІК 72, Mikl. EW 203; Pokorny 700.
Пор. метати, мотати. 

мотйлйця -див. метелиця 1 • 
[мотилі вка] (назва особливого роду 

плахти); - неясне. 

мотИль, м.оталька, м.отилець, .моти
ля, мотиляк, .мотuль6к, м.отіль - див. 
метелик. 

мотирбас- див. мосулбес. 
мотка - див. мИти. 
мотлох «старі р~чі, непотрібні речі; 

шматки; те, що не має цінності; негідні 
люди, набрід», [.мотлош] «те.» Ж, .мот
лошИти «рвати, трощити; сильно бити 
(когось)» СУМ, Ж, [.мотол6utити] «те.» 
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мбт лЯ ти 

Ж; - р. [мотлах] «дрантя, лахміття, 
дрібні шматки», бр. [мотлух] «ТС.», 
(мотлох] «дріб'язок», п. motloch «на
брід, чернь; (ст. бот.) мітлиця», ч. 
[motrcha] «плутанина, хаос»; - псл. 
lmotьloxь, motьlaxь], утворене з тих са
мих основ, що й loxьmot-, укр. лахлtіт
тя, р. лохмотье; компонент mot- нов'я
зується з motati «мотати», metati «м~
тати, кидати»; думка про запозичення 

в східнослов'янські мови з польської 
(Brйckner 345; Richhardt 80; Mik!. EW 
203) видається обгрунтованою; пов' я
зання з мотлfипи (Zubaty St. а сІ. І 1, 
282) сумнівне.- Див. ще лахи, метати, 
мотати.- Пор. лахміття. 

мотлЯти, мотлfипися- див. мотати. 
мо то- ( п~рша частина складних с.1ів 

тиnу мотогонки, моточастИна, моточо
вен і т. д.); - р. болг. схв. мато-, бр. 
мота-, п. ч. слц. слн. moto-; - резуль· 
тат скорочення слів моторний, мото
ризований і мотоциклетний, похідних 
від мотор, мотоцtІкл (див:). 

мотовИло «прилад для намотування 
пряжі; частина жниварки», lмотовuл
никl «міра довжини (ткання)» МСБГ, 
мотовtІльник (спец.), ІмотовИльце] «мо
товило» О; - р. мотовИло, бр. матаві
ла, п. motowidlo, ч. слu. motovid1o, 
вл. motydlo, нл. motowidlo, motejdlo, 
'юлаб. motйvajdlo, болг. мотовИла, схв. 
мотовило, слн. motovilo; - ПСJІ. mo
tovidlo «прилад для змотування пряжі», 
СКJІадне слово утворене з основ діє

слова motati «мотати» (або пов'язаного 
з ним іменника motь) та іменника vidlo 
«вила>> (можливо, сам цей іменник, по
хідний від дієслова viti «вити, навива
ти», первісно означав «мотовило»); тлу
мачення компонентq_ -vidlo як суфік
сального (Schuster-Sewc 956) непере
конлив.е.- Трубаче!_3 Рем. терминол. 
106; Machek ESJC 375; Holub-Kop. 
231; Skok ІІ 412; Bez1aj· ESSJ ІІ 197.
Див. ще вИла, мотати. 

[мотовйльце] «вИд писанки», [на мо
тИльця] «вид орнаменту на крашанках» 
О, [на мотилі] «тс.» О;- пов'язане 
в мотовИло; назва може бути зумовлена 
тим, що малюнок на пиишuі нагадує 
uей предмет (схожий на .!!ітеру Т); щодо 
редукованої форми [мотИльця] пор. р. 
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мотор 

[мотьІлка] «мотовило».- Див. ще мо
товИло. 

[мотовиляк] «метелик, РаріІіо» 
ВеНЗн, [мотавільникl «П!.» тж; - ч. 
lmotovidlo], слu. lmotovidlo, motovilo, 
motovilko, motovilce] «те.»; - резуль
тат кою·амінації слів [мотИль] «мете
лик», fмотИлик, мтпuляк] «ТС.» і мото
вИло; пояснюється також (Machek ESJC 
375: Vazn)• 189) подібністю польоту 
метелика до рухів мотовила.- Див. ще 
метелик. мотовИло. 

lмотов'Яз] «мотузка, канап Ж. Імо
тов' ЯзєJ (зб.) «мотуззю' Ж, [мотов' Яз
ник] «той, хто виробляє вірьовки, ка
нати» Ж, [.мотов' Язок] «шпагат» Ж, [мо
тов' Язити] «заплутувати (нитки, пря
диво)» Ж; - р. Імотовяз] «вірьовка, за
в' яз ка», [му тов Яз] повста нитка для 
зв' язування мотків ниток», [мотовязок] 
«те.; моток пряжі», n. [motow<1z] «шну
рок або товста нитка для перев'язування 
пасм пряжі на мотовилі»; - псл. *mo
tov~zь «вірьовка», утворене з дієслів
них основ motati «мотати» і y~zati «в'я
зати», пов' язане чергуванням голосних з 
moto(v)Qzь «мотузка».- Див. ще в'яза
ти, мотати.- Пор. мотуз. 

[мотблити] «стискати; ~аплутуватю> 
Ж, [мотол6шити] «те.» Ж; - n. І mot
loszyc] «замотувати; душити»; - не зо
всім ясне; очевидно, афективне утво
рення, пов'язане з мотати (див.). 

[мотолока] «епізоотія, падіж худо
би» Ж; - неясне; можливо, пов' язане 
з п. ст. matolka (matolek) «зло; страхо
висько; відьми». 

мотор «двигун; машина з двигуном», 
моторизація, JJюmорИст, [моторівкаJ 
<<мо'lед» МСБГ, lмоторfна] «солярка» 
МСБГ, моторка «моторний човен; [мо
тоцикл МСБГ!», моторизувати, мото
ризований; - р. бОЛГ. мотор, бр. АШ
тор, п. ч. слп. вл. motor, м. мотор, схв. 
мотор, слн. motбr; - запозичення з ні
мецької мови; нім. Мбtбr, як і англ. 
motor, фр. moteur, походить від лат. 
motor «той, що рухає», пов'язаного з 
movёre «рухати, рухатися».- СІС2 562; 
Фасмер-Трубачев ІІ 664~ Kopн1inski 
648; Holub-Lyer 322-323; РЧДБЕ 553; 
Dauzat 487; КІеіn 1008.- Див. ще емо
ція.- Пор. мотИв, моціон. 



моторженик 

моторженик- див. макорженик. 
моторИти «робити, діяти», [мотору

вати] «TG.», [моторун] «діЯЛЬНа, ЖВава 
людина», [моторЯка] «TG.», [моторухаl 
«ТС.» (ПрО Жінку), моторний «СПрИТНИЙ, 
жвавий; [вродливий Ж]», [мотор Я чий] 
«спритний, жвавий»; - р. [моторньtйІ 
«те.; здібний, умілий; хоробрий, силь
ний: веселий, балакучий», [мот6ршт,] 
<<багато говорити», бр. [мат6рньtІ <<сприт
ний, жвавий», п. [motorny] <<спритний, 
меткий», ч. слц. nemotorn}· <<незграб
ний»; - не зовсім ясне; зіставляєтьGя з 
мотати, метати, f!ИТ. mataruoti «Ма
хати (бичем), вертіти (хвостом)».- Фас
мео ІІ 664: Machek ESJC 375; FraenkeJ 
414. 

моторблер «різновид мотоцикла»; -
р. мотороллер, бр. мотаролер, болг. 
моторолер; - запозичення з німецької 
мови; нім. M6torroller «те.» утворено з 
ім~нників Motor <<мотор» і Ro1ler <<само
ка r (іграшка)», пов'язаного з roJlen 
«КОТИТИ, КОТИТИСЯ», ЯКе ПОХОДИТЬ Від 
фр. rou]er «те.», що в кінцевому рахунку 
зводиться до лат. rota «колесо», спорід
неного з двн. rad (нвн. Rad), лит. ratas 
не.», risti, ritu «котити».- СІС2 562; 
Крь1син 160-161; Юuge-Mitzka 606; 
Dauzat 640; Walde-Hofm. ІІ 443-
444.- Див. ще мотор.- Пор. роль. 

моторошний «який викликає ночуття 
страху», [м6торочноІ «сумно, гірко» Бі, 
[моторошно] «страшно» Ж; - р. [мотор
ньtй] «нестерпний, огидний, набридли
вий». мt}торньtй «неприємний, тривож
ний», [мотросноІ «сумно, нудно», [мо
т6рuтьІ «нудити, мутити», [мут6рить] 
«те.», бр. моташн':>І «нудотний»; - не
ясне; можливо, пов'язане з мутйти. 

мотоуз - див. мотуз. 
мотоцИкл, лютоцикл ет, мотоци-

клетка, мотоциклетник, мотоцик-
ліст; - р. мотоцИкл, бр. матацьІкл, п. 
ч. motocykJ. слu. motocykel, болг. мото
цuк'Ьл, схв. мотоціікл, слн. motoc:_f
kel: - запозичення з французької мови; 
фр. motocycJe (motocyclette) утворено 
(за зразком bicyclette «велосипед») з 
компонента moto-, пов'язаного з moteur 
<<мотор», і основи іменника cycle «цикл, 
круг», що походить від лат. cyclus 
щикл; коло».- СІС2 562; ССРЛЯ 6, 

мбт то 

1302; Kopalinski 648; Holub-Lyer 322; 
РЧДБЕ \982, 554; Dauzat 487.- Див. 
ще мотор, цикл. 

fмотошати] «тягнути в різні боки; 
смикати» Ж. [мотушатиІ «ворушити», 
[мотушdтися] <<метушитися», [мутусе
тисяІ «TG.» Корз, [мутушdтиІ «повер
тати, рухати туди й сюди», [мутушува
ти] «кидати туди й сюди» Ж: - р. fмо
тошuться] <<рухатися, ворушитися», [Jиу
тошuтьсяІ «метушитися; працювати до 
повної втоми; ввижатися». f.мrрпусuть
сяІ <<Миготіти; возитися», бр. мітусіцца 
<<МИГОТіти; МеТуШИТИСЯ»; - /lGЛ. f ШO
tositi) «ворушитю, очевидно, пов'язане 
чергуванням голосних з metusiti «во
рушити», metusiti s~ «метушитися» і, 
далі, з motat.i «мотатИ>J.- Фасмер ІІ 
582.- Див. ще метушИтися. 

мотрбжити, мотр6иlllти -лив. мет
руга. 

Мотрона (жіноче ім' я), [Матрона, 
Мотруна, Мотря, Мотя], GT. Мотроуна 
(1428), Матрwна <<учтивая невЬста, па
ни, ГОСПОДЬ!НЯ>J (1627); - р Матрёна, 
Матрона, бр. болг. Матрона, Матру
на, стсл. Мdтронd; - через церковно
слов'янське посередництво запозичено 
в давньоруську мову з гренької; гр. 
Ma:tpwvYJ nоходить від лат. Matrona, 
букв. «поважна заміжня жінка», пов' я
заного з mater <<матюJ, що відповідає 
псл. mati, укр. мати.- Вл. імена 144; 
Беринда 222; Петровский 154; Илчев 
326.- Див. ще мати1 • 

мотрбшИти «падати, порашити (про 
cнir)J>, СУМ, Ж;- р. [мотрошuть, мат· 
росrІтьІ «те.; мрячіти (про дощ)»;- оче
видно, результат видазміни давнішого 
* моросити (р. моросuть) «мрячити»; 
зближення з метати. мотати (Фас· 
мер ІІ 664) малопереконливе. 

мбтто «афоризм або вислів, що вжи· 
ва ється як епіграф»; - р. мотто, n. ч. 
слн. motto, болг. м. Jn6nщ схв. мото, 
слн. m6to «TG.»; -запозичення з іта
лійської мови; іт. motto «вираз, девіз, 
магто» походить від елат. motire «зга
дувати, пам'ятати», пов'язаного ~ лат. 
muttїre «тихо говорити», спорідненим з 
двн. mutilon «бурмотіти», англ. mutteu 
«TG.; ТИХО ГОВОрИТИ», ЛИТ. mute «рОТ», 
лтс. mute «та.».- СІС2 562; Kopalinski 
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мотуз 

648; Holub-Lyer 322; Holub-Kop. 231; 
РЧДБЕ 1982, 553; Юuge-Mitzka 489; 
Юеіn 1008, 1019-1020; Mestika 991; 
Wa1de-Hofm. Il 139. 

мотуз, [мотщjзІ «канат; великий 
шнур; личинка вугра» Ж, [мотщjзи] 
<<nлавці вугра» Ж, [мотузарьІ <<мотуз
ник, той, що робить мотузки», мотуззя 
(зб.), мотузка, мотузник, мотузок, [мо· 
тузfтки] сшостоли з мотузки» О, [мо· 
тузЯр] «мотузнию> Ж, мотузний, моту
зЯний, іАtШЩ}зитиІ <<зв'язувати, скру
чувати; водити за ніс», мотузувати 
<сзав'язувати, обв'язувати мотузком», 
[роомотузуватu] «розв' язати»; - р. [мо
т6t}з] <<rовста нитка, вірьовка», Імоту
закі «вірьовка, шнурок», бр. матІ)з 
«зав'язка>>, п. mot.uz «канат, шнур, ві
рьовка», [motowqz, motouz] «те.», ч. 
motouz «вірьовка», ст. motovйz, слu. 
motuz <<те.», схв. [.матузицаІ «вірьовка 
у крупорушці», слн. motvбz (<вірьов
ка»; - псл. * motovQZ'Ь «мотуз», утво
рене з основ дієслів motati «мотати» і 
v~zati «в'язати» (іменна основа VQZ·).
Фacмep ІІ 664; Преобр. І 560; Bri.ickпer 
345; Machek ESJC 375; Holub-Lyer 
323; Holub-Kop. 231; Skok ІІ 413; 
Bezlaj ESSJ ІІ 197; Трубачен Рем. тер
минол. 106; MikJ. EW :юз.- Див. ще 
в'язати, мотати.- Пор. мотов'Яз. 

[мотузитися] «вовтузитися» Ж, 
МСБГ, Імутузитися Ме, мов1щ}зитися 
Умань] «TG.»;- р. [мотузить] семучити 
надмірною роботою», [.мотузuтьІ «би
ти, шмагати», [.мутусuтьсяІ «возитися; 
пустувати»;- результат контамінації 
дієслів [.мотошати (мотушати)] «тяг
нути в різні боки» і во81Щjзитися (див.). 

f МОТуЗОЛОК) «МОТУЗОК>> Ж, [.мотуза
лити) «заплутувати» Ж; - очевидно, 
11сл. mot<;>zьlьkь, утворене з основ діє
слова motati «мотати» та іменника Qzьlь 
<<ВузоЛ».- Див. ще вузол, мотати. 

[мотушний] «похмурий» Ж; - неясне; 
можливо, пов'язане з моторошний (пор. 
бр. м6ташньt «нудний, нудотний»). 

мох (бот.) «спорова рослина без ко
ріння і квітів; [мохове болото Ч: пух 
МСБГ; начоси овечої вовни; відходи 
прядива під час ткання 0», [міх] «МОХ», 
[мух] «те.» Ж, [мохначкаІ «багнувате 
поле О; миша Ж», fмохнЯкІ «мохове 
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мохер 

болото» Ч, імоховецьJ (слиш айник, Li· 
chen» Mak, [.моховИк] «мохове болото; 
поляна, вкрита мохом» Ч, [моховИна, 
,иох6вникІ <<те.» Ч, моховИння (зб.) «МОХ», 
Імоховuчка] «поляна, вкрита мохом» Ч, 
ІмохтИще] «мохове болото Ч; мkце, 
де багато моху Ж», Імошерич6к) (<Острі
вець на озері» Ч, [мошкИ] (<мохове бо
лото» Ч, Ім6шник, люшнЯк, мошок] <<те.» 
Ч, [мошнИнаІ <<nоляна, вкрита мохом» 
Ч, [мшадиJ (бот.) «лишайники. Licheпes 
DC.» Mak, [мшанИкJ <<nриміщення мя 
зимівлі вуликів з бджолами, утеплене 
МОХОМ», омшанИк, [uмшенИк ЖІ <<те.» 
lмшедьІ <<лишайнию>, [імшедІ~J «та.; мох», 
[илщtИне] <<мох» Ж, [омшар] «місце, за
росле мохом» Ж, [омшарина] <<ТG.» Ж, 
МОХастий <ШОрОСЛИЙ МОХОМ», [ МОХНа
Аий) <<мохнатий» Ж, мохнатий, мохо
qатий «злеrка покритий мохом>> Ж, 
моховИтий, мошИстий сmорос.лий мо
хом», f імх6вий) <<МОХОВИЙ», мохнатt:ти 
<<Обростати, покриватися мохом, Іпу· 
хомІ», [мшйтиІ <<конопатити мохом», [ім· 
шйтиІ «те.», [мшйтuся] «густо рости 
подібно до моху, ставати мохнатим», 
замшіти «покритш:я мохом, замшитися», 
[зімх6вий] «nуховий» Ж, !омошенийІ «Ію
критий пухом» Ж, lо.мохтітu І «Обрости 
мохом», [омшИтu] <<Покрити мохом Ж; 
законопатити мохом дерев'яні стіни», 
ІобімшИтиІ «обкласти мохом» Ж, [пом
ша] «вид моху, J ungermanпia» Нед, 
Mak; - р. люх (рол. в. мха і л16ха), 
бр. мох, др. лt'ЬХ'Ь, п. ч. нл. mech, с.лц. 
mac;1, в.л. moch, болr . .м'Ьх, м. мов, 
СХВ. м{іх, мах, C.JJH. mah, GТСЛ. МьХ'"h; -
псл. rпьхь, mохь (?); -сnоріднене з 
лит. musas (musos) «пліснява», двн. mos 
<<мох, болото», Jіат. muscus «МОХ>>, сіол. 
muг «мул»; іє. *mu-/meu- «вогкий; трух· 
лявий; брудний»~- Zubat)т St. а с!. 
І 2, 318; Фасмер ІІ 665-666; Преобр. 
І 562; Горяе!J 216-217; Briickner 327; 
Machek ~SJC. 358; НоІпЬ-Кор. 219; 
Schнster-Se\vc 942; Младенов 312; Skok 
ІІ 354: Bezlaj БSSJ IJ 160; Критенко 
Вступ 521; Mikl. EW 206; Trautшanп 
190; Fraenkel 473; Мельничук Зти'ІЮ· 
логия 1984, 140; Persson Beitr. 325; 
Pokorny 741-742.- Пор. мИти, мул1 . 

МОхер «гатунок шерСТЯНИХ НИТОК>>, 
могер «ТС.», МОХеровий; - р. МОХер, бр. 



мохлЯк 

махер, п. moher, ч. єлц. moher, болг. 
мохер, схв. мохер, слн. moher, mohair; -
аапозичення з англійської мови; англ. 
mohair < mocavere «тtо.» походить від 
ар. mukhayyar ;<тонка тканина з козячої 
вовни» (букв. «вибір»), пов'язаного з 
дієсловом khayyara «він вибрав».- СІС2 

563; Добродомов РР 1972/2, 71-72; 
РЯШ \967/2; Kop3Jiбski 640; Bruckner 
347; Holub-Lyer 319; Holub-Kop. 229; 
РЧДБЕ 1982, 554; Юеіn 992.- Пор. 
мбра3 , муар. 

мохлЯк - див. моклЯк. 
[мбхна] (бот.) «перстач повзучий, Po

tentilla reptans L.» Ж, Mak; - р. [мох
на], п. діал. Ч- слц. mochna «те::.» (з 
укр.); -очевидно, фонетичний варіант 
форми lм6utНa] букв. «сумка, калитка, 
міхурець»; назва зумовлена тим, що 

плід перстача повзучого знаходиться 
в закритій чашечці; пов'язання з мох 
(Machek ESJC 372; J m. rostl. 102; Zu
baty St. а ёl. І 2, 318) недостатньо об
грунтоване, опушеність характерна ли
ше для деяких видів перста ча і невласти
ва даному виду.- Федченко-Флеров 
527.- Див. ще м6шна.- Пор. мохнач. 
мохунка. 

[мохналька] (зоол.) «мокрюJ,:-1, сто
нога стінна, Onist!US murarius ВеНЗн, 
!мухавка] «Tt!.»; - похідне утворення від 
мох, [мух]; назва зумовлена тим, що 
мокриця живе у вологих місuях, покри
тих пліснявою, мохом.-Див. ще мох. 

мохнатка (бот.) <южика, Lusula DC.; 
зміячка, Scorzonera L. Ма k», і мохна
ток] «ожика>>; - похідні утворення від 
мохнатий, мох; назви зумовлені rим, 
що лиєт):І ожики волосис:sто-опушене, а 

ряд видів зміячки покриті пухом.
Шамота 99; Нейштадт 265-266. 434; 
БСЗ 30, 553.- Див. ще мох. 

lмохначl .«багатій» Ж., !.мохнатіти[ 
«багатіти>); - очевидно. похідне утво
рення від [м6хнаJ «халитка, сумка», 
фонетичного варіанта форми [м6шнаl 
«п;.»; тлумачення як переносного (оче
видно. як пов'язаного з мохнатий) 
(Желех. І 455) непереконливе.- Днв. 
ще мошна.- Пор. м6хна, мохунка. 

Імохшічка] (бот.) «вовнянка, Agari
t!US torminosus Ж (Agaricu~ пес а tor 
Bull., Lactarius tormiпosus Sch. Ма!ф;-

мохунка 

пов' язане з мохнатий, люх;- назва зу
мовлена, очевидно, тим, що краї шапки 
вовиянки мають бахромчатий вигляд.
БСЗ 8, 635; ~1ерова 213.- Див. ще 
мох. 

моховатки (зоол.) «безхребетні мор
ські тварини, Bryozoa або Polyzoa», 
мохуватки, [моховатці Ж, моховці ЖJ 
«ТС.», [моховuця] «морські пера, Alcyo
nella reptans (Pennatularia)» Ж; - р. 
мшанки «ТС.», СХВ. махов~t>аци «МОрСЬКі 
безхребетні тварини»; -назви пов'я
зані з мох; зумовлені тим, що моховатки 
і подібні до них морські види мають 
форму гілчастих кущиків і в морських 
водоймищах створюють іноді гуеті за
рості, які нагадують мох.- БСЗ 28, 
331, 613-614.- Див. ще мох. 

моховИк (бот.) «гриб решітка, підре· 
шітка, Boletu~ (Xerocomus) subtomento
sus», lмохняч6кІ «Те.» МСБГ; - р. мо
ховИк, [мох6внuк] «те.», бр. маха{jік «гриб 
на тонкій ніжпі з жовто-бурою шап
кою, росте в сирих місцях»; - похідне 
утворення від мох; назва зумовлена ха
рактером грунту (мохові болота), на 
яких ростуть деякі види відповідних 
грибів.- ТСБМ ІІІ 125.- Див. ще мох. 

моховИнка (бот.) «Sagina L.»·, - р. 
мшанка «те.»; - похідне утворення від 
мох; назва зумовлена, очевидно, тим, 

що моховинка росте здебільшого по 
сирих лугах і на торф'янистих грунтах; 
вид моховинки мохоподібної (S. sagi
noides) виявляє зовнішню схожість з 
мохом.- БСЗ 28, 613.- Див. ще мох. 

!мохталь] «міра ниток в десять і 
п'ять па сом», І мохталик] «Пасмо, пасем
це»; - очевидно, афективне утворення, 

пов'язане а мотати (див.). 
мохунка (бот.) «фізаліс, марунка, 

Physalis L.», [міхунка, м.іхурка.. міхурни
ця, мохнухи, моху рка, мошщjхu, муху рка.! 
«ТС.» Mak; - р. мохунка, бр. махt}нка, п. 
І mieehunka], ~т. mьszohki, ч. mochyne, 
І шechunka] (з п.), слu. machovka, 
схв. lмохуница], слн. mosnjfёek, І mo
senki] «Tt!.»; - ПСЛ. ffiOXUП'Ьka, meXUГ'Ь
ka, пов'язані :~ mosьna ( <*moxina) 
«мошна>>, mexurь «міхур»; назви зумов
лені тим, що плоди фізаліса знаходять
ся в здутих закритих міхурах.- Ней
штадт 50; БС3 45, 6; Mac!1ek J m. rostl. 
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205-206.- Див. ще міхур, мошна.
Пор. мухорка. 

моц, моцак, моцар, моцуватися
/ див. міць. 

моціон «прогулянка~; - р. моци6н, 
бр. мацЬLён «те.», п. mocja «те.; зміна 
форм граматичного роду», вл. mocija, 
схв. моциjа; -запозичення з німецької 
мови; н. Moti6n <(fC.» походить від лат. 
motio (mot.ionem) «рух», пов'язаного 
в movere «рухатися».- СІС2 563; Фас
мер ІІ 666; KopaJinski 638; Fremdwor
terbuch 478.- Див. ще емоція.- Пор. 
мотИв, мотор. 

моцноздоба - див. ноцноздоба. 
моцуля - див. мозоля. 
[моцЮголов] «великий дерев'яний 

гвіздок»;- неясне. 
[мбцЬІшти] «погано, невміло щось 

робити» Ва; - афективне утворення, 
можливо, результат контамінації слів 
f МОНЯтися] «ВОЗИТИСЯ, КОПаТИСЯ», МО
цуватися «силкуватися» і [вацькатиІ 
«невміло мазати». 

моча, мочалистий, мочалити, мо
чалка, мочало, мочальний, мочальник, 
мочанка, мочар, мочати, мочИло, мо
чИти, мочкИй - див. мокнути. 

мочИ, · моч- лив. могтИ. 
мочка1 «нижня частина вуха; то

ненький відросток кореня»; - р. мочка 
«те.», бр. мочка «нижня частина вуха»;
очевидно, псл. *mьсьkа «отвір, прокол», 
пов' язане з mnknQti «тягти, виривати, 
штовхати».- Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 418; Фасмер ІІ 666; Преобр. І 563; 
Mikl. EW 206.- Див. ще мИкати. 

мочка2- див. мачка8 . 
[моша] «бабуся; баба-повитуха Ж, 

МСБГ; прабаба; жінка або дівчина, 
яка тримала дитину під час обряду 
хрещення (не кума) МСБГ», [мошулІ 
«дідусь, рідний дід» Ж. МСБГ, [мошу
лИня] «спадщина від діда» МСБГ, [мушу
лИняІ «Те.» тж, [м6шити] «чаклувати, 
ворожити Ж; бурчати; канючити 0»;
запозичення з молдавської і румунської 
мов; молд. мош (рум. rno~) «дідусь» 
(означена форма м6шул, m6~ul), моашз 
(рум. moa~a) «бабуся; повитуха, аку
шерка; тітка» походять з дунайської 
латині, ло якої ввійшли з дако-мізій
ських говорів (пор. алб. motshёm «ста-
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рий»).- Габинский Вост.-сл.-молд. 
взаим. 136-137; Vrabie Romanoslavica 
14, 162; СДЕЛМ 267; DLRM 517.
Пор. мошія. 

мошенник «шахрай», Імошельник, мо
ш6нник, мушенникІ «те.» Ж, мошенство, 
мошенський; - бр. машаннік, болг. 
мошен.ик; - запозичення з російської 
МОВИ; р. МОШеН.НUК «ШахраЙ)> ІЮВ' ЯЗУЄТЬ
СЯ 3 MOUlftQ «ГаманецЬ»; ПОр. ВЛ. mosniё
kar «кишеньковий злодій».- Фасмер 
ІІ 666; Преобр. І 564; РЧДБЕ 1982, 
554.- Див. ще мошна. 

[мошитися] «ритися; возитися; ро
бити фокуси, чаклувати, ворожити; бур· 
чати» Ж. [м6шитиІ «чухатися» О; - за
позичення з молдавської і румунської 
мов; молд. мошИ (рум. ШО$і) «порпатися, 
длубатисю>, можливо, пов' язане з мошu 
( ffi()~i) «надавати акушерську допомогу, 
бабувати>), похідним від моашз (moa~a) 
«баба-повитуха, акушерка».- DLRM 
517.- Пор. моша. 

[мошія] «велике гірське пасовисько; 
молочна ферма Ж; панський маєток з Ре
ликим наділом землі МСБГ», [мушіяІ 
«майнm>; - болг. мошИя «маєток (в Ру
мунії); земельна власність»; - завози
чення з молдавської і румунської мов; 
MOJJД. МОШUЄ (рум. ШО$Іе) «МаЄТОК; ВОТ· 
чина; родовий маєток» є похідним від 
то~ «дідусь».- Scheludko 139; Vrabie 
Romanoslavica 14, 162; РЧДБЕ 1982, 
554; DLRM 517.- Див. ще моша. 

мошка (ент.) «дрібна двокрила ко
маха, схожа на мушку, Simulium Lat
reille; [комар, Culex L. Ж; бренівка, 
Boшbylius L. ЖІ>), мошка (зб.) «МОШКИ», 
мошва, мошкара «те.», [мошкарн sil «Si
muJium ornatum Mg.» Дейн; - р. бр. 
МОШКа, П. mszyca «ГеДЗЬ», Ч. ШSЇСе «ПО· 
пелицт>, вл. нл. [msyca] «комар», нл. 
psyca «комар; мошкю), стсл. МьШІЩd 
«комар; саранча»; - псл. mьsьka (mьsi
ca) «мошка, комар>), похідне від *mьха 
«мухю>, пов'язаного чергуванням голос
них з muxa (musьka, musica) «муха 
(мушка)».- Фасмер · ІІ 666; Пр_еобр. 
І 564; Bryckner 347; Machek ESJC 382; 
Schuster-Sewc 963-964.- Див. ще муха. 

[мошкатися] «ворушитися, прокида
тися (здебільшого про немовля) Ме, 
Сизько: возитися МСБГ»;- не зовсім 



мошкородити мріти 
------------------------------

ясне; можливо, пов'язане з Ім6шитисяJ 
«рИТИСЯ, ВОЗИТИСЯ». 

[мошкородити] «чаклувати; робити 
фокуси» Ж. [божкор6діти] «робити фо
куси» Ж. [мошхор6дитисяІ «возитися» 
МСБГ, [машкор6дитися] «те.» МСБГ; -
очевидно, результат контамінаuії дієслів 
[м6шитиІ «возитися» (давніше, мабуть, 
<<бабувати, приймати родИ») і родt1ти; 
могло виникнути із значенням <<бабу
вати».- Див. ще мошитися, родИти. 

[м6шна] (анат.) <<мошонка» Ж, [.міш
на] (<ре:\ІіННИЙ ПОЯС З КіЛЬUЯМИ і гаман
uем; прикраса» Ж. [.мошена] <<гаманеuь, 
торба» Ж. І.tюшеюшІ <<гаманеuь» МСБГ, 
[,ндитя Ж • . мошонка] «те.», Імош6нча] 
«те.» (зменш.) О, мошонка (анат .), [,иуш
на] <<мошонка (анат.) )К; гаманеuь Корз; 
капшук для тютюну Корз»; - р. маш
на «гаманеuь; торба», бр. машна (заст.) 
«rаманеuь; шкіряний капшук», п. moszna 
«мошонка (шнп.); (заст.) мішечок, тор
ба», Ч. ШОSПа <<ТОрба», СЛU. 33GT. ШОSПа 
«МОШОНКа» (анат.), ВЛ. mosefl «ГаманеUЬ», 
НЛ. mosyna «TG.», СХВ. МОШ1Ьа «кап
шую>, мош1Ье (мн.) <<мошонка» (анат.), 
слн. mo~nja «гаманеuь; мошонка», 
СТСЛ. МОШЬ.НlІ «ТОрба»;- ІJСЛ. ШОSЬПа 
( <*mox-Ina) <<rаманеuь, торба»; - спо
ріднене З ЛИТ. makas <<ГаманеUЬ», [meke
ris) «тс.», makstis ( makstys) «піхви», 
лтс. maks «гаманеuь», далі, можливо, 
з двн. mago <<шлуною>, дангл. maga 
«те.».- Фасмер ІІ 667-668; Щ~еобр. 
І 564; Briickner 345; Machek ESJC 374; 
HoJub-Kop. 230; Schuster-Sewc 955-
956; Skok ІІ 459-460; Bezlaj ESSJ 
ІІ 196; Trautmaлп 166; Buga RR І 332; 
Fraenkel 399.- Пор. міхур, мохна, мох
тіч, мохунка. 

Імоштіч] (бот.) «Очиток їдкий, Se
dum acre с.~; - похідне утворення від 
[лt6шнаl «мошонка» (анат.); назва зу
мовлена бульбоподібним виглядом по
товщених коренів очитку; пор. іншу 
його назву [шишкач] за тією ж озна
кою.- БСЗ 16, 535-536.- Див. ще 
м6шна. 

мошурка - див. мішунка. 
мощ - див. муст1 • 
мощнр- див. мущйр. 
мощі «висохлі муміфіковані останки 

людини, які вважаються святими; [міuь, 

сила Ж]»; - р. болг. м6щи, бр. м6шчЬt, 
др. мощи, моща (мн.), мощь, м. мошти, 
схв. моиипи; - запозичене в давньо
руську мову з старослов'янської; стс.r1. 
МОЦJИ «те.» пов'язане з МОЦJЬ. «міuь, 
сила», м огп'І, м ОЦJИ <<могти» (мощам свп
тих Приписувалась чудодійна сила); 'як 
і гот. maht.eis «сили; мощі», є калькою 
гр. бuvrif1єц; <<сили; мощі».- Фасмер 
ІІ 668; Преобр. І 564; Mik!. EW 199.
Див. ще моrтИ.- Пор. немощі. 

мра, мраїти- див. мріти. 

[мразниця І «грузьке багнисте місце 
в лісі»;- запозичення з словаuької мо
ви; слн. mraznica <<зимове стійбище ху
доби (на полонинах); сіножать, де сіно 
зберігають ДО ЗИМИ» пов'язане З mraz 
<<МОрОЗ».- Див. ще Мерзнути, мороз1 • 

[мрИrати1 ] <<моргати (очима); давати 
знак вусом Ж», [мрііати] «моргати» 
МСБГ. [мprjiamul <<тс.» тж;- запози
чення з польської мови; п. [mrygac) 
чергуванням голосних пов'язане з mru
gac есте.», спорідненим з укр. мopгamu.
Bri!ckner 346; SW ІІ 1061.- Див. ще 
моргати. 

мрИrати2 -лив. ремиrати. 

мрич - див. мереч. 

мріти (<ледве виднітися; бовваніти; 
мерехтіти; світати; мріяти; \ставати тем
ним, туманним; дрімати; роїтися ЖІ», 
[лtраїти] «застеляти туманом, імлою» Ж. 
[мрйтиІ «затемнювати; мріяти» Ж, мрі
тися <<ледве виднітися; ввижатися; мрі
ятися», ,нріяти «віддаватися мріям; 
[ставати гемним ЖІ», [мряватuІ «смер
катися>> Пі, [мра] <<nримара» Ж, [мрево) 
«марево, міраж; похмура погода Ж», 
[мрйво] :<nохмура погода» Ж, [мрійІ 
<<нічна примара; похмура людина» Ж, 
мрійник, мрійництво, мрія, lмрЯва] <<ма
рево; напівтемрява; гра сонця», [мрЯ
вицяІ «настання темряви; чуткий сон» 
Ж, [мрийІ «темний; похмурий» Ж, мрій
ний, мрійлИвий, [мрійно) «ледве видно», 
[мроІ «темно» Ж;- р. [мреятьІ <<мерех
тіти, ледве просвічувати; неясно видні
тися», бр. мр6іць «уявляти в думках, 
мріяти», мр6я «мрія»; - псл. mьrіШ 
<<мріти», пов'язане чергуванням голос
них з mara <<мара, привид».- Фасмер 
ІІ 668; Mikl. EW 190.- Див. ще мара. 
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мр6вок 

[мр6вок] «мурашка; мурашник»; -
запозичення з польської мови; 11. mr6wka 
«Мурашка» відповідає укр. (JІ·tYPliвкal 
«Те.».- Див. ще мурава2 . 

[мрозуля] «корова бурувата і трошки 
білява» ВеЗа; - запозичення з поль
ської мови; n. [mrozula] відrювідає 
укр. [морозтjляІ «то.».- Див. ще мо
р6з1. 

lмро\ти] «робити JІегкі хвилі» Ж; -
неясне; можливо, пов'язане з n. mrowiC 
si~ «кишіти, роїтися». 

[мрок] (у вираві Імрок падеl «падають 
с:утінки») Ме;- запозичення з поль
еької мови; n. mrok «присмерки, сутінки» 
відповідає укр. морок (див.). 

[мругати] «ледь горіти» Мо;- запо
зичення з польської мови; п. mrugac 
( <*m-ьrg-) «моргати, мигати; мерехті1и; 
миготіти» відповідає укр. моргат11 
(див.). 

мружити «щулити» (очі), Імружш-tкUІ 
«жмурки» 0: -бр. мружьu-~,ь «жмури
ти», слu. mruzit', mruzit', mrнzkat' 
«m.»: - очевидно, запозичення з поль·, 

ської мови; 11. mruiyc «мружити» tюв'я
:-~ане з mrugac «морга1я»; менш імо· 
вірний зв'язок з псл. *mьzuriti, укр. 
жмурити.- Див. ще моргати.- Пор. 
жмурити, мругати. 

Імрукати] «муркотіти, воркотіти», 
Їмрукотіти, мрумрt)катиІ «тс.» Ж, 
[.мрукІ «буркотун, буркотлива людина», 
lмрукаl «воркіт», [мруклйвийl «буркот
ливий; похмурий)) Ж; - очеРидно, за
позичення з оольсько'і мови; n. mruk
П(\,C «буркнути; промуркотати», mruk 
«буркотун, мовчун» відповідає укр. мур
кати.- Див. ще мур-мур. 

мрЯка пуман, імла; густий дрібний 
дощ», [мракаJ «тс.; темрява, сутінки» 
Ж. [мракl «те.» Ж. Імрtч] «туман» ВеЗн, 
[мряІ «мряка» Ж, мрЯковина «імла, ту
ман», Імрячl «густий туман з дрібним 
дощем; темрява Ж», ІмрячнЯІ «Те.» Ж, 
мрЯчка «мряка», мряковИтий «з мрякою)', 
[мрякуеатuйІ «темний>> Ж, мрЯчний «З 
мрякою», ІмирячйтиІ «мрячити», !мра
котітиІ «затуманюватися» Ж, [мрачитиІ 
«TG.» Ж, мрячіапи «мжичити; [мріти, 
бовваніти]»; - р. [мрачuтьІ «здаватиt<.я, 
ввижатися», бр. [мракаІ «негода», Імра
чьщьі «мрячити»; - не зовсім ясне; оче-
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видно, ІJОв'язане з мріти «JІедь видні
тися»; в окремих випадках міг мати 
місце вплив з боку ч. слu. mrak «хмара», 
співяідносного з укр. /rtopoк.- ДиR. ще 
мріти.- Пор. морок. 

Мстислав (чоловіче ім'я), Мстислава 
(жіноче ім'я), Слава, ст. Мстиславовuчь 
(1444); - р. Мстислав, Мстислава, бр. 
Мсціслау, Мсціслlіва, др. Мьстислав-ь, 
11. Msttislaw, ч. Mstislav; - пел. Mьsti
slavь, утворене з осноР слів mьstiti 
«м<>тити>> 1 :;]а\·а «слава»; дослівно пе
рекладаєть~я «мстити за славу» (Фасмер 
Jl 668) або «славний месник» (У евен
ский 621).- Вл. імена 71; Briickпer 
347.- Див. ще мстйти, слава. 

мстИти, месник,, іл-tестьІ «помста» Ж, 
мста «те.», Імстець] «месник» Ж. Імстu
пzельІ не.» Ж, [местнийІ «мстивий», 
месницький, мстИвий, lмстйтельнийІ 
Ж, відомщати, помщатися, [пімста] 
Ж. ІпімстйтельІ Ж. помста, [помстИ
тель, помстникІ, помстйвий, \пом
стлйвоІ Нед;- р. мстить, месть, бр. 
п6мсціць, др. мьстити, мьсть, n. msciC, 
ч. mstiti, msta, слu. pomsta, нл. msta, 
pomsta, pomscis, болг. Аt'ЬстЯ, м-ьст, 
cтuJ. ~.~ь.стити, мь.сть.;- псл. mьstiti 
,<м~.>тити», *mьstь <*mьt-t'i-, пов'язані 
чергуванням голосних з mit.QSЬ «попе
рt'мінно, взаємно»;- споріднене з лт~. 
mit(u)s «зміна», mite <<ТС.», дінд. methati 
'<Чергується», лат. mutuus (<взаємний», 
шuta rt:: «3м:інювати»; іє. * meit(h)- «змі
tіювати».- Фасмер ІІ 608; Преобр. І 531; 
Briickner 347; Machek ESJC 382; Ho-
1ub--:Lyer 324; Ho!ub-Kop 234, C,chu
ster-SewG 963; Младенов. 311-312; Po
korny 715; Мельничук 3тимология 1984, 
140.- Пор мзда, мйтусь. мутація. 

му (вигук для відтворення ревіння 
великої рогатої худоби), Mf)кamu «ре
віти», [мумаІ (дит.) «корова>) МСБГ, 
Корз; - р. мЬІчать, бр. му, мукаць, 
Ч. mukati, mukat, muceti. СЛlІ. mukat', 
muёat', вл. mнёес, бо.лг. мукалt, м. му, 
мука, СХВ. му, Мt)('дти,_ СЛН. mukati; -
псл. mu, mнkati, нове звуконасліду
вальне утворення, паралельне давнішо
му my ( <*mu, пор р. мшчать);- ~.:tю
ріднене 3 лит.' mukti «мукати». свн. 
mugen, нвн. muhen, лт mugire «те.», 
гр. ~tб~ш <<стогну, мукаю»; іє. *mu (зву-



конаСJJідування).- Фж:J\!ЄР ІІІ 27; Лре
обр. І 576; Machek ESJC 382; Holub
Kop_ 235; Bezlaj ESSJ ІІ 205; Trautmanп 
188; Buga RR І 370; Korinek 210; Po
korny 751-752. 

муар «шовкова тканина з мінливим 
кольором», муарувати «надавати тка
нині мінливого кольору»; - р. бр. муар, 
п. тога, ч. @Лц. слн. moare, болг. моаре 
«ТІ!.»; - заnозичення з французької мо

ви; фр. moire «муар» походить від англ. 
mohair «мохер», яке зводиться ло ар. 
mukhayyar «відбірний, кращий; тонка 
тканина з козячоі вовни».- СІС2 563; 
Kopalinski 645; Holub-Lyer 3!8; Dauzat 
481; КІеіп 992.- Див. ще мохер.- Пор. 
м6ра 2 , мухоЯр. 

fмyra] «бик, бугай» ВеНЗн;- ре
зультт контамінації со:лів Ібу.tа] «T<J.» 
(му (мукати) (див.). 

мугИкати (<снівати під ніс, мурко
тати», мигИкати «Т<.Ц>, ІпромигИчити] 
Нед; - звуконаслідувальне утворення. 

мугИр «неоте<>а, груба, проата люди
на, Іселюк Ж; відлюдник Мо]», [могИра] 
«здоровило» 0:- очевидно, зворотне ут
ворення від мужИк (знев.) «груба лю
дина, селюк».- Див. ще муж. 

мудзу.1я - див. мозоля. 
муликувати- див. медитація. 
lмудfй] «китиця соломи, якою поши-

вають роги хати» О; -очевидно, пов'я
аан~:: з [муті) «зовнішні ку:rи хати» 
(див.). 

Імудо] «ядро (у чоловіка, самця)», 
[мудь] «те.; неотеса, груба людина; ду
рень; теJJепень», Імудак] «волоuюга; ду
рень» МСБГ. [мудИло] «тупоголовий» 
МСБГ, ІмудохаІ «лобкова воша, Pedicн
lus pubis» Ж, lмудька] «дуля» Ж, [мудьо] 
«дурень МСБГ; мерзотник 0», fмудьова
тий] Ж, Іпримудькатися] «злягтися 
(з чоловіком)» !:3еЗн; - р. муд6 «МО· 
шонка», бр. Імудзяука] «квола людина», 
п. mqdy «ядра», mudio «неотеса>) (з 
укр.?), fmud'] «те.», ч moudi «ядра», 
слu. mudie, вл. нл. mud, mнdie, полаб. 
m<;>da, болг. м'Ьдо «ядро», схв. м!)до, 
мн. муда, елн. m6do, uc.ІJ. Nждо;- псл. 
m9do «те.»; - загальноприйнятої ети
моJюгїі не має; аіставляється з лат. 
mentula «чоловічий орган», гр. f-1-і)бєа, 
~Єбєа «те.» (мн.); сумнівне пов'язання 

мудрий 

з лат. mendax «брехливий, фальшивий» 
(Holub-Kop. 231), з дінд. mand- «ра
діти», двн. mendi «радість» (Matzenauer 
LF 11, 173).- ФаGмер Il 669-670; Го
ряев 217; Maehek ESJC 376; Schuster-
SewG 965; Младенов 201; Skok ІІ 476; 
Bezlaj ESSJ ІІ 191.- Пор. мудь1 • 

[мудбхатиси(=ся)І «возитиея, ТОІlта
тися» МСБГ, [.мудоситиси( =ся) тж, мо
тохатись ЛексПо.пJ «Те::.»; - р. розм. 
муд6хаться «TG.», др . .мудuтu «бари
тися», мудьньtи «повільний», {І. mudzk 
(заст.) «тягти, зволікати, марудитися», 
komudny «похмурий», komudziC «хму
ритиGя», zmudny «КОПіТКИЙ, забарНИЙ», 
вл. komнdzic «зволікати», komuda 
«зволікання», komoda, skom(u)da «Тс.»;
Пt!:Л. muditi, mQditi, можливо, пов'я
зане з m<;>dry ;<мудрий» (тоді первіGне 
значення єлова- «бути розважним, не 
поІшішати»);- вієтавляється з лит. mafi
sti (maudziU) «нити; жадати~.- Bгuck
ner 327, 347-348: Schuster-SewG 604-
605.- Див. щ~ мудрий. 

мудрий «розумний; досвідчений; ду
же добрий, смачний; !зарозумілий, пи
хатий МСБГ, самовпевнений 0]>}, Іму
дерний] «вправний; майстерний» Ж, Іму
дерський] «те.» Ж, мудрований, .мудру
qаmuй «важІ~ий, складний для розу
міння», імудрЯчий] «мудро мислячий; 
розумний; мудруючий» Ж, ІмудеріяІ 
«гонор, пиха» МСБГ, мудрагель, мудрак, 
мудрація (ірон.) «мудрість. метикува
тість, [мистеuтво)», мудрець СУМ, Ж, 
[мудрйво] «мистептво; винахід.пивість» 
Ж, [мудригелuк] «хитрун» МСБГ, Імуд
рик] «розумна людина; мудрагель 0», 
[мудрівнйк] «розумник; хитрий; допит
ливий Ж; жартівник МСБГ», мудрій 
«мудрець», Jлt)дрість, \мудрішк:и] «ви
гадки; вигадливо зроблені речі~ r, ж. 
[брати на мудрішки] «КеІшуватю) МСБГ, 
[мудро] «мистеuтво, винахідливість» Ж. 
[мудротаJ «мудрі хитрі речі; фокуси, 
трюки Ж», М!]дрощі; І.мудрtjля] «розумна 
жінка» Ж, fмудрЯхаl (вид плахтн), l.мцд
рачити] «мудруватИ» Ж, ІмІJдрuтиJ 
«те.», мудріти «ставати мудрим>), мудру
вати «роздумувати, .хитрувати; [філософ
ствувати Ж; обманювати (для жарту) 
МСЕГJ», ІмудрЯчитиІ «мудрува·rИ» Ж, 
lвuмудрішкиІ «завитки; викрута<іи; при-
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мудрИна 

краеи» Ж, [вИмудрувати] «одержати за 
допомогою хитрості; хибно витлумачи
ТИ», [вймудруватися] «позбавитися лиха 
за допомогою хитроєті; виплутатися», 
[зм!}дра] «мудро, розумно», [змудрувати] 
«перехитрити, обманути», 3ам!}дрий 
«який вважає себе розумнішим, ніж є 
насправді», немудренний КІМ, немудрий 
шростий, нехитрий», немудрЯчий, не
мудрЯщий «те-.», [недомудрІ КІМ, пре
мудрий; ___: р. мудрьtй, бр. м;)дрьt, 
др. мудро, п. mqdry, ч. mou~ry, ~лu. 
mudry, БЛ. HJI. mudry, болr. Мод'Ьр, м. 
мудар, єхв. мудар, мудри, єлн. m6der, 
стсл. 1\ІЖДрь;- пєл. mQdГ'Ь, пов'язане 
чергуванням голосних з mьneti «дума
тю;; - єпоріднене з лит. mandrus «ба
дьорий; гордий», лт~. muбdrs «бадьо
рий», двн. muntar «жвавий, бадьорий», 
дінд. mёdha «мулрkть, розум, думка», 
гр. /..Ідv1'tііvш «лізнаюсь. розумію»; і є. 
*men- «мислити».- Фасмер ІІ 670; ГJре
обр. І 565; Горяев_217; Bruckner 326-
327; Machek ]::SJC 376; Holub-Kop. 
231; Schuster-Sewc 965-966; Младенов 
313; Skok ІІ 474-475; Bez!aj ESSJ 
JI 191; С~оянов 66; Trautmanп 168; 
Pokorny 730.- Пор. мнИти. 

!мудрИна] (бот.) «модрина, Larix eu
ropaea (Pinнs larix) L.», [мудренець, .А-t!}д
рень Ж, ,w.удрик Ж, щjдрінь ВеНЗн] 
«Т~.»;- результат вилозміни леетимоло
rізованої назви модрй.на, зближеної з фо
нетично полібною основою мrjдрий.
Див. ще модрИна. 

[мудЯ] «блискавка» О, [мужtірі] (мн.) 
«блискавка без грому» О; - неясне; 
очевидно, rюв'язане з [мовнЯІ «блискав
Ка>> (див.). 

[мудьl) (бот.) «бруєлина європейська, 
Evonymus europaea L.» Ж, [мудаІ 
«бруслина бородавчас.па, Evonymus ver
rucosa Scop.» Mak, [муді] «ТС.» Mak, 
[мудйна] «те. BeYr, Mak; бруєлина 
європейська Ж; калина, гордовина, Vi
burnшn Jantana L. Ж», [мудикиІ «будра, 
розхідник, GJechoma hederacea L.», 
[муднИк болотяний] «білозір болотний, 
Parnassia palustris» Г, Ж, [мудЯтникІ 
«Зозулинець чоловічий, Orchis maskula 
1!..» Ж; - ч. [mut'] «бруслина», ст. 
popove mudie пс.», mudatka «зозули· 
НеUЬ», Mll.. knazov mud «бруслина», СJІН. 
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popova moda «те.»; - назви, пов'язані з 
[мrjдо] «ядро (у чоловіка, самця)»; зу
мовлені особливостями форми плодів 
(бруслини, гордовини) або кореня (зазу
линия); пор. [попові яйця] «зозу лине11ь» 
Mak (рослина має бульби яйпеподібної 
форми), [мудя попова] «бруслина» Ж, 
Ім!)де поповеІ «TG.» ж.- Machek J m. 
rostl. 299.- Див. ще мудо.- Пор. нуда. 

мудь2 , мrjдьо, мудьоватий- див. 
му до. 

муж, мужва «мужики», мужИк, му

жИцтво, мужича «дитя мужика», му
жичнЯ, мужлай «грубий мужик», [муж
ланІ «здорова, міuна людина, бога
тир» Бі, щjжність, [мужствоІ Бі, [муж
чан] «мужчина» Ж, мужчИна СУМ, Ж, 
[музкістьІ «мужність» Ж, [музство] «хо
робрість, відвага» Бі, [мущенИнl «чоло
вік», f міщина] «ТС.» Ж, [мужеський] Ж, 
О, [мrjжесливий] «мужній» Ж. мужику
ватий, мужИчий, мужній, [.мужня] (жін
ка) «заміжня», [мужчuнський Ж. між
чИнський ЖІ, мужати «мужніти», му
жатися «бадьоритися», [мужикувати] 
«бути селянином», [мужйчитиІ «розмов
ляти мужичою мовою», [муж/ти] «муж
ніти» Ж, мужніти, [ мужуватися] «му
жатися» Ж. заміІНСжя, заміжнЯ «яка 
перебуває в шлюб1; одружена», заміж, 
заміжжю, [обмужИчитисяІ «зробитися 
селянином» Ж;- р. бр. муж, др. мужь, 
11. ffiqZ, Ч. СЛЦ. ВЛ. НЛ. illUZ, болг. МоЖ, 
м. маж, схв. муж, слн. m6z, стсл. 
мжжь.;- П€Л. ШQZЬ ( <*mon-gto-);
споріднене в дінд. manu}) «людина; чо
ловік: людство», гот. manna «чоловік», 
двн. man «Тс.»; і є. * manu-s або * monu-s, 
можливо, пов'язане з *men- «мислити».
Фасмер ІІ 670-671; Прео§р. І 566; 
Bгikkner Я27; Machek I;SJC 384; Ho
lub-Kop. 236; Schuster-Sewc 972; Мла
денов 313; Skok ІІ 492-493; Bezlaj 
ESSJ ІІ 198-199; Гамкрелидзе-Иванов 
759; Мартьшов Язьш 56; Белар. лінгв. 
15, 72; Pokorny 700.- Пор. мнИти, 
мудрий. 

муза «богиня мистецтва і наук у 
грецькій міфології; творче натхнення»;
р. бр. болг. м. сх:в. муза, n. muza, ч. 
muza, musa, сл11. слн. miiza; - запо
зичено, мабуть, через посередництво ла
тинської мови (лат. Musa «re.») з грець-



Муза 

кої; гр. ~tooaa «муза, одна з дев'яти 
богинь-покровительок мистецтва і на
уки» задовільного етимологічного пояс
нення не має.- СІС2 563; KopaJinski 
653; КІеіn 1017; Frisk ІІ 260-261.
Пор. мозаїка, музей, музИка. 

Муза (жіноче ім'я); - р. бр. Mrj
зa;- пов'язане з муза ''богиня мисте
цтва; натхненниця)).- Вл. імена 145; 
Спр. JJИчн. имен 512.- Див. ще муза. 

музей;- р. бр. болг. музей, п. mu
zeum, ч. museum, muzeum, слц. mu
zeum, вл. нл. mllzej, м. музе}, схв. му· 
зеj, слн. muzej;- запозичено з німеuь
кої або французької мови; нім. Muzeum, 
фр. musee походять від лат. musёum 
«парнас, академія», джерелом якого є 

гр. uova~:::o\ «храм муз~. похідне від 
f.ІОоаа «муза>>.- СІС2 563; Сендровиц 
РЯШ !973/4, 86; Фасмер ІІІ 5; Преобр. 
І 566; Горяев 217; Kopalinski 653; Ho
iub-Lyer 326; Holub-Kop. 235; Wal
de-Hofm. Il 134; Frisk ІІ 260.- Див. 
ще муза. 

музИка1 «музичне мистецтво; музи
кант», [музик] «Музикант» Ж, музи
кант, музИки «забава з музикою», [му
зИцтво] «гра на музичному інструменті», 
[музuчкаІ «поганий музикант; жук-скри
пун», музикальний, музИчний, Jrtузику
вrіти, музИчити; - р. "музьІка, бр. му
зЬіка, др. мусикия, п. нл. muzyka, ч. 
musika, muzika, слц. muzika, болг. 
м. мt)зика. схв. музика, слн. muzika, 
стсл. Noycиtшra;- через посередни

цтво російської (з наголосом музика) та 
польської (з наголосом музИка) і, далі, 
очевидно, німеuької (нім. Miisik) мов 
запозичено з латинської; лат. musica 
«музика» походить від гр. f.ІOUatx'lj «ТС.», 
пов'язаного з ~toi3aa «муза»; у давньо
руську літературну мову було запози
чено через старослов'янську з греuь
кої. - СІС2 563; Акуленко 135; МарІ·а
рян ЗИРЯ VI 93; Сендровиц РЯШ 1974/ 
3, 96; Фасмер ІІІ 6; Преобр. І 666; Го
ряев 218; Briickner 349-350; Kopaliбski 
65:З; Machek ESJC 384; Holub-J-yer 
326; HoJub-Kop. 236; Schuster-Sewc 
971-972.-Див. ще муза. 

ІмузИка2 ] (ент.) «майка звичайна, Ме
Іоё proscarabaeus» Дейн, [музuчка] 
«скрипун, Dorcadion; короїд непарний, 

мука 

Anisandrus ciispar» Дейн; - назви, по
в' язані з музйка «музикант»; зумовлені 
тим, що ui жуки видають високі мело
дійні звуки.- Див. ще музИка1 • 

музувір -див. бузувір. 
музьки - див. мушка. 
муюР «борошно», [мукuцяІ «тс.» Ж, 

[щ]чанкаІ ((вид страви; сорт сипких 
груш Г; соуо з борошна 0», [мучrірІ 
(широбник муки; продавець муки» Ж, 
[мучuна] «крохмаль» Ж, ІмучИцяІ «мука» 
Ж, [лцjчка] ((борошно з домішками для 
посипання випічки» О, [мучнИк] "жоло
бок, по якому йде мука з-під жорна; 
шухляда, в яку падає мука з-nід ка
меня», [мучнИця] «отвір для муки під 
жорном», [мучнЯкІ (ент.) «Asopia fa
rinalis» Ж, [мучuстийІ Ж, мучнИй, муч
нИстий, [лtуцінейІ ((борошняний» Корз, 
[мучИнuти] «посипати мукою» Ж; -
р. бр. ІІtука, др. мука, r1. mqka, ч. mouka, 
слн. muka, вл. н.л. muka, полаб. moka, 
болг. [мічнлкІ «мучний ящик», схв. 
[мука], слн. m6ka, стсл. мжк~;
псл. mQka «мукаl', пов'язане чергуван
ням голосних з m~kьkь «м'який»:
споріднене з лит. minkyti «м'яти, мі
сити (тісто)», двн. mengen «мішати», 
гр. ~tсіааш ((мну, перемішую»; іє. * mеnk
«м'ятю.- Фасмер ІІІ 6; Преобр. І 566; 
Горяев 218; Briickner 327; Machek I;SJC 
376; Holub-Kop. 231; Schuster-Sewc 
967; Младенов 314; Skok ІІ 401; Bezlaj 
ESSJ ІІ 192; Мартьшов Язьш 78-79; 
Bern. ІІ 42-43; Mikl. EW 201; Traut
mann 184-185; Pokorny 731.- Пор. му
ка2, м'якИй. 

мука2 ((стражданню), ;щjченик, му
чеництво, [мучень] «мученню> Ж, [му
чtІлищеІ «застіною> Ж, [мучилникІ «му
читель» Корз, мучИтель, fмучИтельствоІ 
Ж, мучений «втомлений, зморений», [му
ченичний] «болісний, тяжкий». Ж. [му
чuтельнийІ «тс.» Ж, [мучіJ.шйІ «тяжко 
зароблений» МСБГ, [мучноІ «тяжко» О, 
мt}чити, мучитися; :- р. бр. мtjка, 
др. мука, п. m~ka, ч. слц. muka, вл. 
ШUСЇС «МУЧИТИ», НЛ. mycys «ТЄ.», бОЛГ. 
міка, м. мака, схв. мука, слн. muka. 
стсл. мжкс:1;- псл. ·*mQka «мука», оче
видно, пов' язане з ШQka «борошно»; -
СПОріднене 3 ЛИТ. mankyti «М'ЯТИ».
Фасмер ІІІ 7; Преобр. І 566; Горяев 218: 
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мук.ІJ,арите 

Bri.ickner 328; Machek ESJC 382; Schus
ter-Sewc 964; Skok ІІ 401; Bezlaj ESSJ 
І1 205; Bern. ІІ 42-43; MikJ. EW 201; 
Meillet Etudes 254; Tra utmanп 184-
185.- Пор. мука1 

[мукщіритеJ «заставляти, змушувати; 
(безое.) боліти, нудити» Корз; - не
ясне; можливо, нов' язане з [.мукарuть] 
«мучити», похідним від мука. 

мул1 «намул, глей; \сміття ЖJ», [му
ла] «наноси пkля весняної повені» Ч, 
\муль) «Т«.)> Ч, [мулавйна] «мулистий 
грунт» Ж, [мулах] {іхт.) «кефаль, лобан, 
Mugil cephalus L.» Ж. Імулина] «Вода 
в низьких місuях пімя повені» Ч, [му
ловuк) (іхт .) «срібний карась, Carassius 
gibelio Blo<.?.k>' Дейн, [мулdвuй] «мули
стий» Ж, м.улuстий, мулкИй, мулкува
тий, мулуrJатuй, [.м.ульникуватuйl «мул
кий», [мулити] «заносити мулом; зано
сити єнігом або піском Корз», І.щjли
тпuся1, [вuмул] «вимоїна)) Ж. Івй.мулитu] 
«розмити>) Ж, [з.м.уль] «мул; змита зем
ля» Ж. Із.м.улuтиJ «змити; занести му
лом» Ж, lзd..ttyлoкl «місuе, покрите му
лом» Ж. Іза.м.улuтu] <'занести мулом» Ж. 
ІнамілІ «мул» Ж, Ник, намt)л, Jна.щjлаЖ, 
Ник] «та.», [на.м.улйзна] «намите родо
нище» Ж, Іна.м.улuн.а] «тирGа {від пилян
ня дерева)» ВеБ, ІнамуловuщеJ «луг, 
покритий мулом>: Ж, ІнамулЯнка] «водо
рість>> Ж, fнамуля.нкйІ «::ювсім малі риб
ки» ВеУг, нам{Jлйстuй, намулити «на
нести водою», fпамула] «мул». Іпа.м.улка, 
памулок] «TG.» ВеЛ. lnepeМ{jлuнaJ «ка
люжа, болото» н~д. примулина «нанесе
ний водою мул», [прu.Jи.улитиJ «nокрити 
мулом». [промулuти] «вимити (дощем)» 
Нед; - р. \мул] «мул», [муль] «мутна, 
брудна вода», бр. [мул] «мул», о. muJ 
«-m.», q_ [mul] «Т~.; дощова вода», слц. 
тйІ' «мул», нл. lmul], схв. м!}JЬ, елн. 
mu}j «Tw.»; - ПСJі. mul-ь ( <*monJ-), 
mulь; -очевидно. сnоріднене з JШТ. 
mauras «МУЮ>, illUfaS «ТС.; ПpOMOR.'Ja 
::Jемля», ві~м. mor «бруд; болото>), ср. 
!J>бpoJ.taL «точу (рідrшу), плачу»; іє. *mеu
«вогкий; ГНИ.'ІИЙ; брудна рідина»; зв'>J
зок з лит mauli6tis «забруjlнити~я», 
muJti «СТаВаТИ брудНИМ», muJ ve «МуЛ>: 
{Фаеме" ІІІ 7; Преобр. І 567; Buga RR 
І 465-466; Bezlaj ESSJ IJ 206) менш імо
вірний.- Machek ESJC 383; Scfшster-
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мулитися 

Sewc 967; Skok Il 480-481; Fraenkel 
418; Мельничук 3тимология 1984, 141; 
Pokorny 741.- Пор. мИти. 

мул2 «гібрид коня і осла», [.мула] 
«Т€.)) МСБГ, l.м.улtЩя] «омиця» Ж; -
р. бр. мул. n. mul, ч. слц. вл. нл. mul, 
болг. М. муле, @ХВ. мула, СЛН. mu}a; -
запозичено з латинської 'І!Юви, можливо, 
через посередництво зах ідвоєJюв' ян
ських та германських мов (євн. mul, 
mule); лат. mu Інs «ro.» вважається спо
рідненим з гр. p!J хЛЬ;; «некастрований 
осел», алб. musk «мул».- Фасмер ІІІ 
7-8; Преобр. І 567-568; HiШI-Worth 
17; Briickner 348; Machek ESJC 382; 
Schuster-Sewc 967; Bezlaj ESSJ І І 1.06; 
Walde-Hoim. І! 125-126: Юuge-Mitz
ka 467. 

мулат «нащадок шлюбу білої людини 
і неrрю); - р. бр. болr. мулат, п. ч. 
слц. вл. mulat, «хв. _л,ц)лат, мулат, 
слн. mulat; -запозичення :~ kпанської 
або португальської мови; ію1. порт. 
mulato «мулат; смуглявйй)> виводитьl!я 
від ар. muwallad «нащадок від араб!!оько
rо батька ПІ іноплеменної мате!)і», по
в'язаного з дієсловом walada «він на
роджений», 1.\'aladat «вона народила (ди
тину);}, '.торіднен11м в гебр. уа ladh «на
fЮдити», арам. veiidh, аккад. \vali'tdh 
«TC.>J; tюв'язуєтьс}j Іаf>:Ож (Meyer-LйtJke 
RE\V 473) 3 іGп. mulo «мул; позашлюбна 
дитина».- СІС2 563; Фасмер JII 8; Ko
pa!iilski 649-650; Holub-Lyer 325; 
Ho!ub-Kop. 235; КІеіn 1012; Юuge
Mitzka 491. 

[мулатоватиj «забавJІятися, гуляти» 
ЕЗб 25, ст. молотовати «т~.» 
(XVII ІП.); -слr1. mulatovat' «гуляти:, 
пиячитю>; - запозичення з угорської 
мови; уг. mulat «розважати, вееелити» 
(первісно тровести qac») є похідним від 
дієслова шu](ik) «минати» фінно-угор
ського походження.- JІизанец 611; 
MNTESz IJ 973-974; Barєzi 210. 

МУЛИТИСЯ «ВИЯВЛЯТИ. неріШуЧЇGТЬ, 83-

rаТИGЯ; [м'ятися, переминатиеяІ)), мt]
лятися, [мt'tлuтася Умань] «те.»; - р. 
і.м.ул_иться) «~агатися, проявляти нері
шучІсть; мучити@Я,' битися (над 
чимсь)»; - не :ювсім яене; ~южливо, 
пов'язане з [..tt6нятися1 «повільно і не-



му лич 

вміJю щось робити» або з муляти «да
вити, тиснути» (пор.). 

[мулич] (зоо.л.) «черенашки, молюски, 
Mytilнs L.» Ж; - п. [mнliszka, mнleszkaJ 
«шкарлупа черепашок; винесена хвиля

ми на берег морю>; -очевидно, пон'я
зане з мул, нлмt}л.- Див. ще мул1.
Пор. мулька. 

муліне «кручені нитки д.ля вишивав· 
ня»; - р. болг. /dулине, бр. Іttуліна, 
ч. s.лц. слн. mнline, схв. мулйнё; - че
рез посередництво російської мови за
позичено з французької; фр. moulinet 
«кручений шовк; пряжа різних кольо
рів, скручена _, ниток» утворене від 
mouliner «сукати шовк», що є похідним 
від moulin «млин», джерелом якого є 
нар. -лат. тоІ І num, нов' язане з molo 
«мелЮ>>.- СІС2 563; РЧДБЕ 473; Oau
zat 488.- Див. ще млин, молt.іти. 

мулЯж «зліпок із гіпсу, воску, який 
відтворює розмір і форму предмета», 
муляжИст; - р. бр. мулЯж, ч. сJщ, 
mulaz, болг. мулаж, схв. мулажа; -
запозичення 3 французької мови; фр. 

moulage «відливання, формування» по
в'язане з moule <<.ливарна форма», що 
походить від лат. modulus «міра», modus 
пс.».- СІС2 563; ССРЛЯ 6, 1362; Ho-
lub-Lyer 325; РЧДБЕ 473; Dauzat 
488.- Див. ще мода, модуль.- Пор. 
модель. 

мулЯнка (бот.) «Limosella aqtшtica 
L.»; - нохідне утворення від мул «на
мул», калька наукової латинської назви 
limose!Ja, утвореної від \І mosus «му
листий, болотистий».- Див. ще мул 1 . 

мулЯр1 «каменяр, майстер муруван
ня», ІМ{jлtр J «ТС.», [мулЯрка] «жінка
каменяр: мулярська робота; ( еН1.) бджо
ла-каменяр, Anthophora parietina» Ж, 
ІмулЯрство] «ремесло муляра». [муляр
чrjк] «учень муляра»; - бр. муляр, ст. 
.мураль, .мурар'Ь (1494, 1514);- запо
зичення з польської мови: п. mulaгz, 
як і q_ [mulaf], вл. muler «те.», виникло 
внаслідок дисиміляції з давнішого mu
rarz ост~.». що походить від свн. murcere 
«Тс. », nов' язавого з mure «стіна, мур», 
яке зводиться до лат. murus пс.».- Ше
лудько 4Q; Richhardt 80; Bruckner 348; 
Schuster-Sewc 967-968; Кlнge-Mitzka 
466-467.- Див. ще мур. 

мультиплікат 

[мулЯ.рl j «маляр», [мул Яр ник] «TG.», 
і мулювати І «малювати»;- результат ви
дозміни звукових форм малЯр, малюва
ти, очевидно, .зближених з щjлfір «ка
-.,:еняр».- Див. ще малювати, малЯр. 

муляти пер ти. тиснути (про взуття, 
одяг); мучити, турбувати, [кліпати (очи
ма)]», М{}литu «TG.», мулькйй «ЯКИЙ 
муляє», [умулитися] «втертиєя, врізати
ся»; - ~> \мулить] «муляти; заваж<~.ти, 
турбувати {про nороши~,ку в oui)», бр. 
муляць «муляти», схв. муJЬати «давити, 

м'яти (виноград); кліпати (очима)», 
муJЬати «тс.», можливо, також слн. 
muliti «зривати; тертю>; - неясне; по

в'язувалося 3 двн. muljan (mullen) «роз
rирати, дробити», свн. mШien «тс.», нвн. 
.Мu!J «сміття» (Matzenauer 258; Uhlen
beck AfSIPh 15, 489); зіставлялося 3 

с.пн. mul(ast) <<безрогий; безбородий» (Pe
tersson BSI. Wortst. 58), 01 лит. mulvyti 
«муqити, давити» (Mikl EW 204; Кi
parsky GLG 49).- Фасмер Ill 8; Пре
обр І 567; Горяев 218; Откупшиков 
3тимология 1984, 191. 

!мулька] «дрібна рибка Г; молодий 
ІІриплід риб Ж; (іхт.) гольян, Phoxinнs 
rivularis Ж», [мулівка, мулявйця, му
лЯвкаl «TG.» Ж, [мульгаl «дрібна риба» 
Дейн. fмуль. мдль, молюга, молЮзга, 
м6льга, малька] «ТС.» Ник, І мульок] 
(іхт.) «минь. миньок, Lota lota» До; -
р f.муль] «мальок; дрібний окунь; rо
льян», \мцлёк] «ТС.», [мцлqк] «гольян», 
[мул] «кефаль, Мщ;іІ cephalus L.», !мульt] 
«дрібна риба, мальки»; -очевидно, як 

і [лщлак] «кt$аль», [мцлоьйк] «срібний 
караGь», первісно пов' язане з мул «на
мул»; пізніше зазнало семантичного і 
звукового зближення з Аtілкйй, мілька 
«дрібна риба», мальок- Фасмер ІІІ 8; 
Преобр І 567-568.- Див. ще мул1.
Пор. міJІька. 

мультиплікат «фільм, зроблений ва 
допомогою мульtирлікаuїі», мульти
плікатор «камера для мультиплікації; 
фахівець у галузі мультиплікації», 
мультиплікація «кінознімання ряду ри
сунків і фігур, що зображуІUть послі
довно розміщені моменти руху», муль
типлікаційний; - р. мультипликdт, 
бр. мультьтлікат, n. multyplikacja 
«розмноження», ч. multiplikace, слц. 
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мультфільм 

mu\tiplikacia «TG.», вJt. multiplikacija 
«мrюження», болг. мултиплшаіция «роз
множення; мультио.лікаційний фільм», 
схв. мултипликаци;а «множення», слн. 
multiplikacija «те.»; -запозичення з ні
мецькоі мови; н. Multiplikati6n «мно
ження; мультиплікація», як і фр. англ. 
mІJltiplication «Т<!.», походить від лат. 
multiplex «складний, численний», утво
реного з оенов слів multus «численний», 
яке зіставляється з гр. [-~.сіЛа. «дуже ба
гато», і р!ісо «Gкладаю».- СІС2 564; 
ТСБМ ! ІІ 180; Kopalinski 650; Holub
Lyer 325; РЧДБЕ 474; Dauzat 49!: 
Walde-Hofm. ІІ 124-125.- Див. ще 
аплікація, nлестИ. 

мультфільм «фільм, втворений мето
дом мультиплікації»; - р. мультфИльм, 
бр. мультфільм; -складне «лово, утво
рене з усіченої основи мультипліка
ційний і слова фільм.- СІС2 554.
Див. ще мультиплікат, фільм. 

мульча «матеріал для накриття грун
ту (солома, ли<ї;тя, торф)», мульчуваль
Н-ий, мульчувати «nокривати грунт або 
ряди посівів мульчею»; - р. бр. мульча, 
11. mulGzowaб, ч. mulcovati, «лu. mulc; -
запозичення з англійr:ької мови; англ. 
mukh «Зіпріла солома або листя» по
ходить від сангл. molsh «м'який», по
в'язаного з дангл. melsG <<спілий, до
стиглий; родючий»; споріднене з дат. 
mals «м'який», двн. molawёn «ставати 
м'яким», пм. me!Q, *melti, укр. ме
лЮ, молоти.- СІС2 564; Sl. \Vvr. 
obcych 495; Юеіn П 1012.- Див. Їде 
молоти. 

мумія «труп, збережений від розкла
ду за допомогою бальзамування», заст. 
мума «ТС.>>, муміфікація «бальзамуван
ня; висихання трупа», муміфікуrJІіти;
р. болг. щjмия, бр. мумія, п. mumia, 
ч. mumie, слц. mйmia, вл. mttmija, 
м. м!)ми;а, схв. міjми;{l, муми;а, слн. 
mumija; -запозичення з німецької мо
ви; нім. Mumie, як і англ. mummy, фр. 
momie, елат. momia, походить від ар. 
mumiyah (mumiya) «мумія», яке виво
диться від перс. mum «вісю>.- СІС2 

564; Фасмер ІІІ 9; Преобр. І 568; Го
ряев 218; Kopalinski 650; Holub-Lyer 
325; Holub-Kop. 235; Юеіп 1014; Юu
ge-Mitzka 491-492. 
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мумритати, мумрию)ти -див. мур
мур. 

мундИр «формений одяг; !солдат Ж]», 
[мундер] «мундир», [мундИрша] «дружи
на солдата» Ж. [мундирувати] «одягати 
в мундир» Ж. обмундировка, обмундиру
вання, обмундирувати; - р. болг. мун
дИр, бр. мундзір, п. mundur, ч. слц. 
mundur, м. мундир, схв. мундfір; -
через посередниитво російської і далі, 
очевидно, німецької мов (нім. Moпtur, 
Montierung, [Mondierung] «тс.») запо
зичено з французької; ФР- monture «зби
рання; оправа; спорядження» є похідним 
від monter «підіймати; складати, збира
ти»: нім. Montur виводять також від 
існ. montura «кавалерійське впоряджен
ня» (Holub-Lyer 325) або від іт: mon
tura «форма одягу» (Machek ESJC 383), 
які відповідають фр. monture «споря
дження».- СІС2 565; Шелулько 40; Фас
мер ІІІ 9; Преобр. І 568; Горяев 218; 
Briickner 342; Ho1ub-Kop. 235: Dauzat 
484.- Див. ще монтувати. 

[мундур] «мундир» Г, Ж; - запози
чення з польської мови; п. mundur «те.» 
відповідає укр. мундИр (див.). 

мундштук «частина цигарки, люльки, 
духового музичного інструмента, яку 
беруть у рот; додаткові залізні вудила», 
Імоштукl «те.» О, [муштук] «те. Ж; 
вудила Пі»; - р. мундштук, [.муштук], 
бр. муштt)к, 11. munsztuk, заст. musztuk, 
болг. мrJндщук, м. муштикла, схв. 
мундштик; - запозичення з німеиької 
мови; нім. Mundstiick «те.» складаєпся 
з основ іменників Mund «рот», спорід
неного з гот. munp, дангл. mua, дісл. 
munnr «те.», лат. mando «жую, кусаю», 
гр. f.L&t'tut~t «щелепи», і Stiick «кусень, 
шматок».- СІС2 565; Шелулько 40; Фас
мер ІІІ 10; Преобр. І 568; Горяев 218; 
Briickner 348; Юuge-Mitzka 492.-
Див. ще штука. · 

[мунИчитися] «ц~ремонитися»; -
очевидно, пов'язане з ІмунИця, муніція} 
«амуніція».- Пив ще амуніція. 

мунИчка- див. мИлиця. 
[муніж] «страва 'з тертої картоплі» 

Корз; - неясне. 
[муній] (дит.) «малий» Корз; -афек

тивне утворення, що виникло в дитячій 



муніципальний 

мові на основі прикметпика 
(див.). 

малИй 

муніципальний «який стосується му· 
ніuипалітету; пов'язаний з місuевим 
самоуправJІінням», мун.іципалізdція «пе
редача державою приватного майна 
у розпорядження органів самоуправ· 
лінню>, муніципалітет «орган міського 
або сільського самоуправління в деяких 
країнах», муніцйпій «місто з правом са
моуправління (у давньоримській дер
жаві)», муніципалізувати «проводити му
ніципалізаuію»;- р. муниципdльньtй, 
бр. муніцьтальньt. п. municypalny, ч. 
municipalni, слu. municipalny, болг. 
мунuцuпален, схв. м!)ниципіілан, слн. 
municipalen;- запозичення з фран· 
uузької мови; фр. municipal «муніuи
пальний», як і англ. municipa!, походить 
від лат. muпicipalis «те.», пов'язаного 
з municipium «муніцинальне місто», mu
niceps «громадянин муніципального мі
ста; земляк», утвореними з основ слів 

munus «обов'язок, служба; посада», спо
рідненого з псл. шеnа, укр. міна, j ca
pere (перфект серІ) «брати, одержу
вати», спорідненого з гр. xii:rпro «хапаю», 
алб. kap «СХОПЛЮЮ», ЛТС. kamp(j)u, 
kampt «те.».- СІС2 565; Kopalinski 651; 
Holub-Lyer 325; Dauzat 491; Юеіn 
1015; Walde-Hofm. І 159, ІІ 128.
Див. ще мінЯти.- Пор. імунний, ко
муна. 

мунfція -див. амуніція. 
[мунки] «черевики з грубого мате

ріалу» МСБГ; -неясне. 
[муня] «бабуся» МСБГ; -слово з ди

тячої мови, очевидно, пов'язане з ба
буня.- Див. ще баба1 . 

мунявий, муняво, мунька, муньковd
тий- див. монятися. 

[мунs'ік] «вередун, капризнию> О; -
неясне; можливо, пов'язане з [моняти
ся] «копатистr, довго поратися», [м!}ня
виtіl «недоумкуватий». 

мур «кам'яна· або цегляна стіна; 
огорожа; [кам'яний будинок Ж; опалю
вальні споруди в хаті (піч. грубка, пли
та) Корз]», [лtорdвка] «Мурована будівлю> 
J1Черк, Імуравщик] «муляр» Ж. Бі, Л, 
[мураль! «те.» Ж, [м!}рик] «ластівка, що 
ліпить гніздо на стіні» Ж, [мурівка] 
«ТС.» Ж. [мурИна] «залишок від ка-

мурава 

м'яної споруди» Бі, [мурИвля] «кам'яна 
або цегляна робота» Бі, [мурuвщик] «му
ляр» Бі, Л, [мурівчик, мурівщик Ж, 
щ)рнИк Ж, ВеУг] «те.», \мур6ванець1 
«бруківка» Ж, [мурованиця] «кам'яний 
будинок», [мур6ванка] «мурована кри
ниця; шосе; проuес мурування» МСБГ, 
мурувати, замуровувати «закладати» 
(напр., стіну), обмурівка «обмазування 
глиною, обкладання вагнетривким мате· 
ріалом», [омурати] «обмурувати», [ne· 
редм!}рря] «огорожа; оплот», підмур 
«фундамент, основа будови», підмурівок, 
підмур6вка, підм!}рок, підмур'я «те.», 
прИмурок «карни:~ (у грубки); кам'яна 
прибудова», примур6вуватu, ст. моур 
«кам'яна огорожа» (148!);- р. \мурІ 
«кам'яна стіна», бр. мур, п. ч. mш, 
слц. miir, вл. нл. murja; -через посе
редництво польської мови заnозичено 
з середньоверхньонімецької; свн. mure 
походить від лат. murus (<*moiros) 
«стіна», пов'язаного з moenia ( <*mоі
пі-) <шал; бастіон; больверю> і спорід
неного з данг л. mcere «межа; область».
Акуленко 134; Шелудько 40; Фасмер 
ІІІ 10; Преобр. І 570; _fоряев 219; 
Briickner 348; Machek ESJC 383; Schus
ter-Sewc 968-969; Mikl. EW 205; Кlu
ge-Mitzka 466-467; Walde-Hofm. 
ІІ 131-132.- Пор. муляр1 . 

мурава1 «моріг, молода трава; [мох 
МСБГІ», [муравuнаІ «мурава» Ж, [му
равнuк] «те.» Ж. мурdвистuй «покритий 
муравою»; - р. бр. мураАа, др. мурава, 
п. murawa, болг. морdва, fмyptiвaJ, схв. 
мІ; рава (бот.) «скорзонера, Scorzonera», 
слн. murava «низька, м'яка трава»;
псл. murava, можливо, пов'язане з укр. 
моріг, [муріг], р. !мур] «лучна трава»; -
споріднене з лит. mauraї «ряска, зелень», 
murti <<розмочуватися», лтс. maur «му
рава, газон».- Фасмер ІІІ 10; Преобр. 
І .568; Горяев 218; Вriickner 348; Buga 
RR І 468-470; Trautmann 172; MiihJ.
Endz. ІІ 569-570 . .......: Пор. моріг, му
рИна. 

[мурава2 ] (зб.) <<мурашня», [ма-
ршtдИль] «мурашка» О, [Jиоравей Л, 
мораль ВеНЗн, морандель О, морандйль 
О, мораха Ж, морашка Ж, мрачка 
ВеНЗн, муравей Л, муравель, мура
вИй, мурdвіч МСБГ, мураакд, мурагель 
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ВеНЗн, мурайка Ж. мураль, мурандель 
Ж. муршtдuль О, мурандій О, муран
діль, муранин ВеНЗн, мурах ВеНЗн] 
«m.», \мураха) «TG.; мурашиний лев, 
Myrme(ao)leon formicsarius L. Ж», Іму
равuця] (зб.) «мурашня», Імуравйще] «му
рашник», Імуравіняя, · мyp(JfJлufmя], му
равлИсько, муравлИще, Імуравтlк, му
рашк6вина) «ТG.», \муравлЮхаJ «мураши· 
ний лев» Ж. fмуравлЯк] «н .. » Ж, \мурав
лЯр] (зоол.) «мурашкоїд, Myrmecophaga» 
Ж, \мурав' Яр] <<l'G.» ВеНЗн, мурашва 
(зб.) «мурашня», муріиuха, мурашнИк, 
мурашнЯ (зб.), \муращ6к] «мурашка 
О; велика ліаова мурашка Ж», Імур
вань] «мурашка», lмурманька, мурЯвка 
ВеНЗн, мурянджей Ж, мурfтка, му
рЯньок Ж, мурЯх, мурЯшок ЖJ «Те.», 
[мурооельнийl «мурашиний», Імуравtl
н.ий, мурdв'їний Ж, муравлtlний, мурав
чаний, мурШ/ шtий Ж, муральовий 0), 
мурашИний, І мурманьчий, мурянчаний, 
мурЯнчачий ВеУг, ~иурЯftЧийl «Те.»; -
р. муравей, Імурооель], бр. мурашка, 
n. mr6wka, q_ mraveneG, слц. mravea, 
вл. mrowja, нл. mroja, ПОJІаб morvё, 
болР. мрdва, Імрdвка], м. мрава, схв. 
мрд.в, слн. mravlja, стсл м рмнtи; -
пм. * morv-j-; - аnоріднене з ав. mao
irї(s), ірл. moirb, дісл. mauп, дінд. 

varnri, vamrah, лат. formica < *mor
mi(oa) <<Та.»; іе. *morцi; др. * моров· 
змінилось у мурав-, очевидно, під впли
вом мурава (<моріr».- Фасмер ІІІ 11; 
Преqбр. І 569; Briickner 346; Machek 
ESJC 378-379; Holub-J.yer 323; Но· 
lub-Kop 232; Schuster-Sew~.: 962; Мла· 
денов 305; Skok П 462-463; Bezlaj ESSJ 
ІІ 199: Критенко Bcrтyn 511, .544: Bern. 
Il 79-80: Mikl. EW 202; Trautmann 
170: Гамкрелидзе-Иванов 527; Pokorny 
749. 

[муравка! (сорт твердих груш) Ж;
неясне; можливо, пов'язане зп. morawka 
(сорт слив) або в р. l.мураььtйl «зелений, 
недостиглий». 

мурага, муражок, мураж6к, муріг
див. мopfr. 

[мурар] «муляр»; - п murarz, ч. 
слu_ murar, вл. murjer, нл. mufjaf 
стс.»; - через посередниитво західно
слов' янських мов запозичено q німеuь
кої; свн. murzere «той, хто муруе 
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стіни» утворено від murt: «...:тіна».
Масhеk ESJC 383; Schuster-Sewc 968.
Див. ще мур.- Пор. мулsір1 . 

[мурати] «обмазувати, марати» Ж. 
lзамурщtець! «замазура» Ж, [ому рати] 
юбмазати, обмарати» Ж; - нл muris 
«мутити, каламутити»; - очевидно, по

в'язане з мурий «темно-сірий або сіра
бурий в плямах» (див.). 

[муратури] «солоні овочі» Romanosla
viGa 14, lмаритуриІ «заквашена або за
консервована суміш овочів» МСБГ, lмo
pamypi] «ТС.» тж; -запозичення з мол
давської мови; молд. мурзтурь, як і 
рум. muraturi (<ТС.», ЗВОДИТЬСЯ ДО лат. 
* muriare «заtолювати», пох ідиого від 
muria «розсіл», яке зіставляється з гр. 

fLUpro (fLUpOf-ta.t) «ТеКТ\1, ТОЧИТИ», ЛИТ. 
murti «розмочуватися». р. укр мурава 
«моріг, молода rрава».- Vrabie Roшa
noslavica 14, 162; Walde-Hofm. ІІ 
130.- Див. ще мурава1 • 

мурах, iltypaxa, мурашва, мурашка, 
мурашнИк, мураШftЯ, муращ6к- див. 
мурава~. 

lмурашівнйк] (бот.) «деревій тисячо
листий, Achillea millefolium L.» О, [му
ращівнuк] «тс.» О, ВеНЗн, Mak щеб
рушка, Calamintha aainos Bth. (Тhy
mus) Mak»; -очевидно, nохідні утво
рення від мурашка; мотивація назв не
ясна.- Див ще мурава2 . 

[мурашник] «брижі на воді від би
строї течії» Ч; -результат перенесен
ня назви мурашн.tlк «надземна частина 
житла мурашок» (за зовнішньою ехо· 
жістю брижів на воді з рухом великої 
кількості мурашок на мурашнику).
Див. ще мурава 2 • 

[мурга] «настирлива, уперта люди
на; невдячна людина; нечепура» МСБГ, 
Імурrа1 «тс.» тж, [мурка) «замазура Ж; 
мерзотник 0»; - очевидно, результат 
семантичної видазміни --ш паЗиченого в 
молдавської мови мург «темно-гнідий», 
мурга «корова чи кобила каро-гнідої 
МаGті».- Див. ще мурrИЙ. 

[мурrий] «нечистої брудної масті; 
темно-коричневий; чорно-сірий; чорно
жовтий» Ж. [мургlівий, мургdстий, мур· 
гатий, мурrатий, мургурий] ст~.» Ж. 
[мурганйстийІ «перістий, 3 темними сму
гами» Ж, [Щ)р.Іа] «чорний віл Ж; кличка 



мур да 

вівuі Доп. УжДУ IV», [мурtаня, мур· 
tаша] (клички овеuь) тж, [мургій.] «віл 
майже чорної масті», [мургуцаІ (кличка 
чорної корови) ВеНЗн; -І; lmurgaty] 
«з чорною vоловою» (про тварину), mur
ga «віл з темною головою і шиєю», ч 
murgasty «смуrаl!ТИЙ», болг. м. мург(ав) 
«смуглявий», схв. мургаст «оливкового 
кольору»; - запозичення із східноро
манських мов; молд. мург «гнідий», 
рум. murg «темно-гнідий», як і алб. 
murk «ТG.>!, етимолоl'ічно неясне; зістав
ляється з лат. amurca (amurga) «темна 
рідина, що витікає при видавлюванні 
оливкової олії» (Преобр. І 570; Младенов 
308); очевидно, віддалено споріднене з 
псл. mor<;>g-ь, укр. муругий; зазнало 
часткового змішування з мурий.- Мель
ничvк Молд. зл. 169; Scheludko 120, 138; 
ГабЙнский ВоGТ.-Gл.-молд. взаим. ІІ 137; 
Vrabie Romanoslavica 14, 163; Фасмер
Трубачев ІІІ 14; Machek ESJC 383; 
СДЕЛМ 268-269; Нерознак 199-
200.- Див. ще муругий.- Пор. мурий. 

[мур да 1 «вівця з чорними плямами 
навколо очей», [мурдзяста] ВеНЗн; -
болг. мурджо «смуглява людина; чор
ний собака»; - очевидно, видозмінене 
ваnозичення з молдавської і румунської 
мов; молд . . мурдсір «брудний», рум. mur
dar, як і болг. мурдар «те.», схв. мурдіір 
(мурдара) «замазура», походять від тур. 
murdar (m1rdar) «брудний, нечиGтий», 
вапозиченого з перської мови.- РЧДБЕ 
474; Младенов 308; СДЕЛМ 269; DLRM 
522; РаДлов lV 2, 2195. 

[мурей] «Gелюк»;- р. [мурина} 
(знев.) «nогана людина», [му рка] «при
їжджа (на Камчатuі) людина», [мурьё] 
(вб.) «приїжджі (на Камчатці) люди»;
неясне. 

мурена (іхт.) «морська риба з родини 
вугрів, Muraena L.:&;- р. мурена, бр. 
мypfma, др. мюрона,- n. murena, ч. mu
reпa, болr. моруна «білуга», м. моруна 
«те.», схв. мурина «мурена», мурu1Ьа 
«ТG.»; - через посередництво вахідно
елов'янських і німецької мов (нім. Mu
rane) запозичено в латинаької; лат. mu
rёнa походить від гр. f.tбpatva. сте.», 
пов'язаного з f.tбpo~ «вид морського 
вуrра», яке зіставляється <~ Of-'6p~c: «на
ждак», двн. smero «жир»; у давньо-
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мури 

руську мову було вапозичене безпосе
редньо з грецької.- Фасмер ІІІ 12; 
Преобр. І 569; Горяев 218; Holub-Lyer 
325; Holub-Kop. 233; Младенов 304; 
Mikl. EW 202; Walde-Hofm. ІІ 123; 
Frisk ІІІ 271.- Пор. марена2• 

І муре ша] «чар на вівця з білими uя 1-

ками коло очей ВеНЗн; вівuя, що біля 
очей має жовті плямки 0», (мурешйста] 
(прикм.) ВеНЗн; -очевидно, похідне 
утворення від мурий «темно-сірий (в 
плямах), смуглявий; [брудно-єірий; чор
но-коричневий]», оформлене sa зраз
ком запозиченого [ваклеша] «вівця чор
на, коло очей біла».- Див. ще му
рий.- Пор. вакешка. 

мурза «титул феодальної знаті в та
тар», мурзсік (заст.) «татарин», [мурза
лець] «солдат мурзи» Ж, мурзИпський 
«належний мурзі»;- р. бр. мурза, др. 
м.урза, п. murza; -запозичення з тюрк· 
ських мов; тат. myrza «мурза; господар», 
каз. murza «т<!.)> походять від перс. 
mїrza, що є результатом стягнення вира

зу iimїr-za da «князівеький син», звідки 
й укр. мірза в різних значеннях.
СІС2 453; Фаемер ІІІ 12; Горяев 218-
219; Шипова 238; Kopalinski 635; Sl. 
wyr. obcych 482, 496; Mikl. EW 205. 

муРзати «бруднити (обличчя, руки):t, 
Lмурзаl «забруднене обличчя; нечепура, 
вперта людина МСБГ», [мурза] «повидло; 
1права в фруктів» Л, [мурзак] «порода 
бичків, що водяться на дні лиману в 
мулі» Мо, Дз, мурзатий «брудний, з 
брудним обличчям», [марузатий] «те.» 
Ж. замурза «замазура», [замурзЯка] «та.» 
Ме; - р. [мурза] «бруднуля», бр. м(fр
заць «бруднити», n. murzac «та.»; - не 
зовсім ясне; віставлялоєя з мурий, му
ругий (Briickner 348); менш імовірний 
зв'язок з мурза «Татарський князь; 
феодал» (перенос:цо «ТОЙ, хто має темне 
обличчя» - Преобр. І 569), як і з п. 
murzyn (вимовляєтьєя мужин) «мавр, 
негр» (Меркулова 3тимолоrия 1968, 80). 

[мури] (бот.) «ожина звичайна, Ru
bus caesius L.» Пі; -запозичення з 
східнороманських· мов; молд. мур&, рум. 
mura; як і фр. mOre, іт. mora, походять 
від лат. morum «TG.», пов'язаного а mo
rus «шовковипя».- Walde-Hofm. ІІ 
114.- Див. ще морва. 
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мурий «темно-сірий або сіра-бурий 
в плямах (про масть); брунатний, в ла
стовинням (про обличчя); [брудно-сірий, 
чорно-коричневий Ж]», [моранuстий] 
<<темно-смугастий, пістрявий» Ж, [мура
нИстий] «Те. Ж; брудний 0», [мурова-
стий] «чорно-коричневий, чорно-чер-
воний» ЛексПол, [мурко] «мурий пес 
ВеНЗн; буро-ряба худобина або собака 
Бі», [муря] «темно-смугастий бик» 
ВеНЗн; - р. lщjрьtй] <<бурий, чорно-ко
ричневий або жовтувато-сірий; смуга
стий», сщjрьtй «темно-сірий, темно-бу
рий», ч. [ moura] «темно-смуга ста коро
Ва>>, mourovaty «смугаспо-темно-сі
рий»; - псл. muгь «темний», можливо, 

nов'язане з mur- «брудне болото» (Buga 
RR І 468-469); зіставля.пося також 
(Фасмер ІІІ 15; Machek ESJC 377) в 
гр. cirta.up6~ «Темний, туманний».- Пор. 
мургий, мурИна, муругий. 

мурин «мавр, негр»;- р. щ}рин, бр. 
заст. мурьщ, др. мурин'О, мур7>, п. mu
rzyn, ч. mourenin, ст. miii'(eп)in, слц. 
murin, вл. mбr, нл. mor, слн. mur(in), 
стсл. мо у рин-ь.; -запозичення з гер

манських. мов; двн. mor «мавр», нвн. 
Mohr «те.» походить від лат. maurus 
«мавр. араб».- Richhardt 80; Фасмер 
ІІІ 13; Преобр. І 570; Briickner 348; 
Machek ESJC 377; Holub-Kop. 232; 
Mikl. EW 204-205.- Див. ще мавр. 

[мурйна] «невелике болітце, що ва~ 
лишається після повені»; - р. [мур] 
«Пліснява», [мурлИна] «озеро коло бо
лота», ч; mouF «сажа, кіптява», слц. 
miir «Т6.»; - п~л. muгь, очевидно, по
в'язане s murava «мурава»; - спорід
нене з лит. mauras «бруд», muras «мокра 
зеМЛЯ», murti, murstu «МОКНуТИ», ЛТС. 
murit «sабруднювати», данFЛ. снн. 
дфриз. mor «болото», нвн. Moor, англ. 
moor «т~.», і є. * mor-; припускається даль
ший зв'язок з мул, мИти (Фасмер 
ІІІ 10-11).- Machek ~SJC 377; Ho
lub-Lyer 323; Schuster-Sewe 947; Traut
mann 172; Buga RR І 468-470; Юuge
Mitzka 487.- Пор. мурава\ мурий. 

[мурівка] (орн.) «ластівка міська, 
Delichon» Шарл;- похідне утворення 
від мур; назва зумовлена місuем гні
здування птаха.- Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 217.- Див. ще мур. 
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муркач - див. меркач. 
[мурлата] «верхня дерев'яна балка, 

що кладеться вздовж стіни» Дз, Л, [мур
латІ «ТС.» Мо; - р. [мурлат] ««балка, 
на якій лежать кінuі кроков», бр. [мур
латьt] «верхній вінок зруба хати», п. 
mнrlat «мауерлат, опорний бруG», mur
lat, murlata «Тс.»; - через посередни
цтво польської мови запозичено в ні
мецької; нвн. Mauerlatte <<ТС.» єкладає
ться з іменників Mauer «стіна» і Latte 
«планка, рейка».- Briickner 348.- Див. 
ще лата, мур. 

мурло <<груба, невихована людина; 
відлюдько; [пика, морда, рило ЖІ», 
мурмИло «груба, невихована людина; 
відлюдько»; - р. мурло «пика, морда», 
[мурн6], бр. мурло «тс.», схв. мурлак 
(мурлак) «неотеса, відлюдько»; - неяс
не; пов'язується з тюрк. murun < buruп 
«ніс» (Даль ІІ 360; Горяев 219); припус
кається також звуконаслідувальне по
ходження (Фасмер ІІІ 13); форма сло
ва пояснюється аналогією до рИло (Пре
обр. І 569). 

[мурмоситися] «супитися, бути в по
ганому настрої»; -результат контамі
наLlіЇ слів [бурмоситися] «те.» і мурмо
тати (див.). 

мурмотати, мурмотіти- див. мур
мур. 

мур-мур (вигук, що передає мурко
тання кота), [мурк, мурлу} «т~.» Ж, мt)р
к.ати, муркотати, муркотіти, мурлИ
кати, мурмотати, мурмотіти, [мурни
кати Ж} «ТС.», мурчати «муркотати (про 
тварин); бурчати (про людину)», [мор
моніти1 «бурчати; мурмотати» ВеУг, 
(мумритати] <<бурмотати, мимрити» 
ЛексПол, [мумринt)mи] «промимрити» 
тж, муркіт «муркання», [мурк6] «кіт» 
Пі, [муркотUло] <<буркотун», [муркотій] 
«ТG.», (муркотнЯ) «муркання»; - р. мур
мур, мурлЬtкать, бр. мурльщаць, n. 
mruczec, ч. mruceti «ричати; бурчати; 
муркотіти», слu. mri.Icat' «те.»; -звуко
наслідування, наявне також в інших 
мовах: нвн. murmeln «бурмотіти», лат. 
murmurare «те.», тюрк. myrla- «муркоті- · 
ти, бурмотіти».- Фасмер ІІІ 13; Пре_: 
обр. І 570; Briiekner 346; Machek ESJC 
381; Holub-Lye: 324; Holub-Kop 233; 
Mikl. EW 204. 



муругий 

муругий «рудий або темно-сірий з 
темними смуrами; [нечшного, брудного 
кольору; темно-коричневий; чорно-сі
рий; чорно-жовтий ЖІ», [моругий] «ру
дий або темно-еірий з темними смугами», 
lмуруговатий] «бурий ~ темними смуга
ми; тигровий» Б і, [муруга] «віл сіра-білої 
масті з вузькими темними (tМугами»; -
р. .иур!)гий «темно-бурий або руда-бу
рий», [мор!)гий] «брудно-сірий» (про ко
та), tl- morqgi «смугастий», слн. mar6ga 
«пляма», смуга»;- очевидно, пов'язане 
з мурий;· зіставляється також з [м!)ргий] 
(Преобр. І 570), з р. марать (Фасмер 
ІІІ 14).- Горяев 219; Bri.ickner 344.
Пор- мерегий, мургий, мурий. 

мурчак, мурч6к - див. морща. 

мус «солодка <права з фруктовим 
сиропом; (зает.) піна, бродіння рідини 
Бі», мусИрувати «збивати в піну; пі
нитиая; щось nеребільшувати», мусу
вати «робити пінистим; (пінитися; гра
ти (про вино) Ж]»; - р. мусс, бр- мус, 
п. mus «мус; піна; крем з білка; газ 
(шипучих напоїв)», схв. муса, муса 
«напій з деревного соку», слн. musirati 
«nінитися».; - запозичення з французь
кої мови; фр. mousse «муе, піна; збиті 
вершки» остаточно не з'ясоване; може 
бути виведене від лат. museus «мох» або 
нар.-лат. mulsa «мед (напій)», похідного 
від mulsus «підсолоджений медом, ме
довий».- СІС2 565; Горяев Доп. 28; 
St. wyr. obeych 496; Юеіп 1009; Dauzat 
489.- Див. ще мох, муселець. 

муса -'- див. мйдза. 

[муса т] «Стал еве кружало для го
стріння ножів; кр~сало» Ж. [мусdд] 
«ТG.» Ж. [мусак] «Gталевий брусок для 
вирівнювання леза коси», [муссак] <<кин
джал» Ж;- р. [мусат) «бруеок для го
стріння ножів; кресало», [мусакl «кре
еало», [мусет] «те.», п. musat «сталь 
Для гостріння шабель>~, схв. масат «кре
сало; сталевий бруєок»; - запозичено 
а турецької мови:, частково через nосе
редництво східнороманських (молд. мз
ссіт, рум. masat «СТалевиЙ бруСОК»); 
тур. masad «сталеве точило» походить 
від ар. massad «ТС.», пов'язаного з massa
da «терти».- Vincenz 10; Фасмер ІІІ 15; 
Преобр. І 570-571; Шипова 238; Briick-. 
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(ier 349; Mikl. 
nauer 260. 

EW 184; Matze. 

муселець «напій з вареноvо і розве
деного меду», [мусулес] <<тс.» С Ж. Бі, 
[мусулецьІ «та. Г; сироватка Ж»; -
схв. муселез «старе вино; виног.радний 
сік; виноградне сусло»; - запозичення 
з латинської мови; лат. mulsus «Підсо
лоджений медом», mulsum «вино з ме
дом, медове вино» через незасвідчену 
форму *melsus виводиться від mel 
«мед».- Walde-Hofm. ІІ 123.- Див_ 
ще малЯс.- Пор. мус. 

мусир, лtусірча- див. морс6ля. 
мусити, [мусати) <<МуІШТИ» ВеУг, [му

сіти] «TG.», [мус] «примус; обов'язок 
МСБГ», [щjса BeYv, щ}ша ЖІ «те-; 
необхідність», [мус] (приал_) «Обов'яз
ково, неодмінно» МСБГ, [мусай, мyc6вtJl 
«ТС.» тж, [мусИт] «мабуть; пора» О, [му
сить] «імовірно, можливо, безумовно 
Ж; мабуть Корз», вймусити «заставити», 
[вuмус] «примус» Ж. вИмушений, змусипш 
«заставити», невИмушений, [непрИмус
ний] «добровільний» Ж, прищjсити «за
ставити», прuм(Jс СУМ, Бі, [примусіяІ 
«речі, приналежноGті; турботи, клопіт», 
примусовий, прИмусом «насильно>), ст. 
мусити (1408); - р. [мусить], бр. мУ
сіць, п. music, ч. musiti, ст. museti, слц. 
musiet', ВЛ. musac, НЛ- musas; - через 
посередництво західноелов'янських мов 
запозичено з німецької; н. miissen «му
сити» (двн. muo3ann «те.») пов'язане 
з messen «міряти» і споріднене а лат. 
meditor «обмірковую, збираюеь», гр. 
tJ.ЄбOf.tClL «турбуюсь», псл. mera, укр
міра.- Кобилянський Мовозн. 1976/6, 
32; Richhardt 81; Шелудько 40; Фас
мер ІІІ 15; Hiittl-Worth 17; Briickner 
348-349; Machek ESJё 383-384; Ho
lub-Lyer 325; Schuster-Sewc 969; Mikl. 
EW 205; Юuge-Mitzka 475, 495.-
Див. ще мfряти, модус. · 

Мусій - див. Мойсей. 
мускат «сім'я щюдів мускатника; 

сорт винограду; сорт вина», муска

тель «сорт вина», мускатник (бот.) 
«Myristica fragrans», [мушкатникІ «Тс.» 
Ж, [.мушкателька] «сорт груш» Умань, 
[мушкати] «сорт слив, Prunus domesti
ca L.» ВеНЗн, мускатний; - р. бр. 
болг. мускат, п. muszkat «мускат, мус-
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катний горіх; сорт вина», ч. слц. mus
k:H «мускатник; сорт винограду і вина», 
БЛ. ШUSOta (musata) «МуСКаТНИЙ горіх; 
мускат», нл. muskota, muskot, м. мис
кат, СХВ. мускат, СЛН. moskat «ТС.»; -
через посередництво російської і поль
ської мов запозичено з французької; 
фр. mнscat «мускатний виноград; сорт 
вина» походить від іт. moscato «з муску
соч змішане», як:е зводитьс}< до елат. 

, muscatum «мускатний горіх», похідного 
від muscus «мускус».- СІС2 565; Фас
мер ІІІ 16, 20; Пре~бр. І 571; Kopalinski 
652; Machek ESJC 384; Holub-Lyer 
.J25-326; Ho!ub-Kop. 235; Schuster
Sewc 970; К\uge-Mitzka 496; Dauzat 
492.- Див. ще мускус. 

[мускати] «пригладжувати; легко 
торкатися Ж», [муснутu] <<легко торкну
тися» Ж; -запозичення з польської 
мови; п. mJJskac «легко торкатися; гла
дити», musnqc «тс.», можливо, спорід
нене з лит. miшti «одягати (обручку на 
палець)», лтс. maut «гладити», лат. mo
vёre «рухати».- Briickпer 349. 

мускола, щjск6та - див. мозrола. 
[мускотітиl «шарудіти» Г; -звуко

наслідувальне утворення, очевидно, по
в' язане з [м6сюіти} «бити, стукати» 
(див.). 

мускул «м'яз», мускулатура, муск.у
л.uстий, мускулЯстий, мускульний;
р. бр. болr. м. мускул, n. muskul, ч. 
слц. muskul, вл. muskl, нл. muskel, 
схв. мускул, слн. musku!atlнa;- запо
зичення з латинсько'імови; лат. musculus 
«мишеня; мускул» є sменшеною формою 
іменника mu" «миша>>, €порідненого з 
дінд. mi.lb, гр. ~-t5;;, двн. дангл. mus, 
nсл. mysь ~<те.», укр. мИша; назву тва
рини було перенесено на м'яз (первіс
но - біцепс) за зовнішньою nодібністю 
(форма, рухливість).- СІС2 565; Фас
мер ІІІ 16; Преобр. І 577; Горяев 219; 
Kopalifiski 651; Holub-Lyer 325; Wal
de-Hofm. ІІ 132.- Див. ще мИша, 
мИшка. 

мускус «nахуча речовина рослинно
го або тваринного походження», мус
кусний, мускусовий; - р. бр. болг. 
мускус, ч. mosus, слu. muskus, m6sus, 
м. миск, схв. мускус, м6шус, ели. m6-
sek; - р.-цсл. M'htK\Зtь М~tк\Зсь;- за-
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пазичення з латинської мови; лат. mus
cus походить від гр. ~-t6o:x.o~, яке зво
диться до перс. musk «мускус», спорід
неного з дінд. шщkа\:1 «сім'яне яєqко» 
( > «рідина з сумки мускусної тварини»), 
пов'язаним з mU\:1 «миша», що відпові
дає лат. mus «те.», укр. мИша; думка про 
за пазичення перс. musk з давньоіндій
сько'і мови (ClC2 565; Фасмер ІІІ 16; 
Преобр. І 571; Walde-Hofm. JI 134; 
Frisk ІІ 260) нед~статньо обгрунтова
на.- Machek ESJC 374; Holub-Lyer 
322; Mayrhofe~ ІІ 657-658.- Див. ще 
мИша.- Пор. мускат . 

муслін (легка тонка й м'яка ткани
на), [мушлuн, мt)шлін Ж] «те.», \мушле
вий, лtушліft6вий1 Ж; - р. муслuн, 
бр. муслін, n. muslin, q, muse
Jin, CЛJl. muse]in, musJin. болг. Аtусе
лИн, схв. мyceлfift, муслйн, мушу лїін, 
слн. muslin; -запозичення з францу
зької мови; фр. mousseline походить 
від іт. mussolina (mussola) «TG.», пов'я
заного з назвою міста в Месопотамії 
Mussolo (ар. Mosul); у формі [мушлінl 
слово запозичено з nольської мови.
СІС2 565; Булаховський Нариси 99; 
Фасмер ІІІ 16; Kopaliii.ski 652; Briickner 
.)49; Machek ESJC 384; Holub-Lyer 
325; Dauzat 489.- Пор. мосулбес. 

мусон «вітер, що взимку дме з мате
рика на море, а влітку з моря на мате

рию>; - р. мусс6н, бр. болr. мусон, 
п. muson, monsun, ч. monsun, monzun, 
слц. monzйn, вл. monsun, схв. мднсун, 
слн. mons(m, шопsйш; - через посе
редниитво романських мов (фр. mous
son, порт. mощ:fю, icn. monzon) запо
зичено з арабської; ар. mausim «пора 
року» пов' язане з wasa ша «Таврувати, 
позначати».- СІС2 565; Фасмер ІІІ 17; 
Kopaliiiski 644; Holub-Lyer 321; Lo
kotsch 115; Юuge-Mitzka 486; Dauzat 
489; Юеіn 1000. 

муст1 «свіжий сік; молоде вино; 
[кваl: МСБГІ», [мощ} «виноградний сік; 
молоде вино» Ж;- р. муст, мост, бр. 
муст, др. м7>ст7>, мьст'О, n. moszcz 
(muszcz) «молоде вино; фруктовий або 
овочевий сік; сусло», ч. нл. most, слц. 
must, most, БЛ. ШoSt, болr. M'OCm, М. 
[мост], схв. муст, слн. most, стсл. 



муст 

M'hCT'h «Те.»;- псл. шьstn;- запозиче
но з латинської мови, в сучасній формі, 
мождиво, через нижньонімецьку (нн. 
most, must); лат. шustuш «виноградне 
сусло, мо.ІІоде вино» пов'язане з mus
tus «молодий, свіжий, новий» (від * mus
tos «вологий»), далі з muscus «мох», 
спорідненим з псл. Ш'ЬХ'Ь, укр. мох.
Фасмер ІІ 662-663, ІІІ 17; Преобр. 
І 571-572; Горяев 219; Briickner 344-
345; Machek ESJё 374; Holub-Lyer 
322; Holub-Kop. 230; Mikl. EW 207; 
Walde-Hofm. ІІ 136.- Див. Іде мох. 

[муст2 ] «річковий мул; осад; гуща; 
бруд Ж; гноївка; мокрий сніг 0», [мо
стівка] «гноївка», Імасцівка О, мустівка 
О, мустЯнка Ж] «ТС.», Снустuти] «на
повнювати брудом, гноївкою; топтати 
ногами Ж; гноїти 0>); - неясне; мож
ливо, результат зближення нвн. Mist 
<<rній» з муст «сію>. 

мустанг «здичавілий кінь американ
ських прерій»; - р. бр. болr. мустанг, 
п. ч. слц. mustang, схв. Аtустанг: -
запозичення з англійської мови; англ. 
mustang «те.» походить від ісп. mestefio, 
mestengo «худобина, що заблудилась», 
пов'язаного- з mesta «товариство скота
рів», яке зводиться до лат. mixta, діє· 
прикметника ж. р. від miscёre «змішува
ти», СПОріднеНОГО 3 ПІ.:Л. mesiti, укр. 
місИти, мішати.- СІС2 565; Kopa!iii
ski 652; Holub-Lyer 325; Skeat 342; 
К\еіn 990, 1018.- Див. ще місИти.
Пор. метИс, мікстура. 

[мусувати] «розмірковуватИ>), [мусу
ватися] «ВОВТУЗИТИСЯ», [.мушляти) «Ме
тикувати, міркувати»; - неясне; мож
ливо, пов' язане з мисль або з [моцува
тися] «З великими зусиллями щось 
робити», похідним від міць «сила>>. 

мусульманин «магометаниН>>, мусуль
манство «іслам»; - р. м.усульм.Шtин, бр. 
м.усульли'тін, п. muzlllmaniп, ч. musul
man, CJlц. muzulman, болr. мюсюлманин, 
м. муслилиін, схв. мусліJміін, слн. musli
man: -через посередництво тюркських 
і перської мов (пор. тат. мусулман «бла
говірний, му<>ульманин; татарин», тур. 
miis\Umaп (miislim) «мусульманин», перс. 
muslinйi n «відданий ісламу») запозиче
но з арабської; ар. mus!im «віддані 
ісламу», ПОВ' язане З asla Ша «ВіН ПЇДІЮ-

мутИти 

рений, відданий», salima «залишатись 
щлим, рятуватися».- Фасмер ІІІ 17; 
Шипова 239; Преобр. І 572; Горяев 219; 
Kopaliiiski 653; Brikkner 349; Holub
Lyer 325; Mikl. EW 205; Lokotsch 122; 
Юеіn 1007, 1018.- Пор. бусурман. 

муталь, муталuця, муталька, м.!}· 
тель, м!}тиль, мутіль, м.утлик - див. 
метелик. 

мутація «зміна спадкових ознак», 
мутант «організм, що виник унаслідок 
мутації», мутаційний: - р. болг.мута
цuя, бр. м.утацьtя, п. mutacja, ч. muta
ce, слц. muHicia, м. схв. мутаци;а, ели. 
mutacija; - інтернаціональний термін, 
утворений від лат. muta tio «зміна», 
пов'язаного з mutare «змінювати, пере
робляти», спорідненим з дінд. methati, 
mithati «змінює, чергується», гm. maid· 
jan «змінювати», лтс. mietus «зміна», 
псJІ. rnьstiti, укр. мстИти.- СІС2 566; 
Bruckner 339; Kopaliiiski 652-653; Ho
lub-Lver 326; КІеіп 1019; Walde
Hofm. ·п 137-138.- Див. ще мИтусь, 
мстИти. 

[мутерrамер] <<Прилад, яким виби
вають дірки в гайках» О;- п. [muterha
mer] «те.»;- запозичено з німецької мо
ви, можливо, через посередництво поль

ської; н. Miitterhaшmer «ТС.» е склаl!
ним словом, утвореним з іменників 
Mutter «гайка» і Hammer «молоток».
SW І1 1078.- Див. ще rамарня, мут-

. ра.- Пор. мутердоринь. 
[мутердоринь] «прилад, яким виби

вають дірки в гайках» О; - заnозичен
ня з німеuької мови; н. Mutterdorn «те." 
е складним словом, утвореним а іменни
ків Mutter «гайка» і Dorn «колючка, 
терен; пробійнию>.- Онишкеви•t І 458.
Див. ще дорник, мутра.- Пор. мутер
rамер. 

[мутикати] «ЇСТИ)) Мо; - афективне 
утворення, можливо, пов' язане з [.мо
тикатися] «трудитися» або з молд. мymd 
«переміщати, пересуватИ». 

[мутиль] «дрізки» Корз; -неясне. 
мутИти «каламутити; баламутити, під

бурювати; Істворюват~ безладдя]», му
тИтися, мутніти, мутнішати, [муту
вати] «мутити» ж. [мут] «муть» ж. 
[мутва] «сум'яття; метушня; плутани
на» Ж, [мутище] «мул, осад» ВеНЗн, 
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мутйчка 

ІмутлавицлJ «дуже брудна вода в во
доймі» Лек<>Пол, [.мутник] «мутний 
сrрумок», [.мутнЯк] (зоол.} «Каракатиuя, 
Sерію> Ж, муть, мутніій, мутнуватий, 
[мутн f/во] «в'яло, поволі» Ж, [за.мут] 
«хаос, сум'яття» Ж, [замута] «Т€.» Ж, 
замутнілий Ж, [незамутний] «незать
марений, безтурботний» Ж, [нез.муче
ний] «те.» Ж, [6.мут] «вир» Ж, пе
ре.мутііти «<>хвилювати», промутііти 
(тех.); - р. мутііть, бІ)І. муціцІJ, др. 
.мутити «хвилювати, тривожити», п. 

ma,._Gic, ч. moutiti, GЛU. mutit', вл. mueic, 
ОЛ. ffillSis, бОЛF . .мітя, М. мати, GXB. 

.щ}тити, слн. motiti, єтм. мжтитщ -
пєл. *mQtiti «мутити», ітератив до *m~s
ti ( <*m~tti) «TQ.».- Фаемер ІІІ 18; 
Преобр. І 572; Горяев_ 219; Briickner 
328-329; Maєhek ESJC 377; Holub
Lyer 305; Holub-Kori'- 217-218; Кри
тенко Ветуп 523; Bern. ІІ 44; Trautmann 
181-182.- Див. ще сум'яттЯ.-Пор. 
меті ж. 

мутИчка - див. мотИка. 
[муті] «рівні зовнішні кути хати» 

Мо; - запозичення з молдавської мови; 
молд. м!}кие (м!}t:re) «кут; край, ребро, 
FраНЬ», ЯК і рум. muєbie (muche) f<1C.», 

походиІFь від лат. mutulu::; «виступ під 
капітеллю, конеоль», запозиченого- з 
етруської мови.- СДЕЛМ 268; Walde
Hofm. ІІ 139.- Пор. мудій. 

мутра «Fайка», [..ttутерка] «TC.>J Ж;
заnозичення в польської мови; n. mutra 
походить від нім. Mйtter «гайка», яке 
розвинулось на основі Mutter: «мати», 
спорідненою з пм. mati, укр. мdти.
Шелудько 40; Кluge-Mitzka 496.- Див. 

' 1 ще мати. 

мутузитися - див. мотузитися. 
мутушати, мутушувати - див. мо

тошати. 
муфта «предмет жіночого туалету для 

аіvрівання рук; (тех.) циліндр для поз
довжнього з'єднання деталей», [.мухта 
Ж, муфка] «тс.»;- р. муфта, [.мухта], 
бр . .муфта, n. mufka, (тех.) mufa, ч. 
слц. m11f (для pyR), болг. муфа (тех.), 
схв. м!)ф, е.пн. muf; -розглядається як 
запозичення з голландської мови; гол. 
mouwtje «муфта (для рук)» є похідним 
від mouw «рукав»; менш імовірне для 
східнослов'янських мов походження від 
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мухарйшник 

нім. МuП «TG.» з видозміною *лщф nід 
впливом бухта і под. (Шел у дько 40; 
Преобр. І 572).- СІС2 566; Москаленко 
УІЛ 56; Фаємер ІІІ 18; Горяев 219; Sl. 
wyr. obeych 495; Holub-Lyer 324; ЮtІ
gе- Mitzka 491. 

муха1 (ент.) «комаха s ряду двокри· 
лих, Mus«a; [бджола; сім'я бджіл; ко
маха) МСБГ», муся (дит.) «муха» Корз, 
[мухваl (зб.) «мухи» Ж, мушва, мушнЯ 
пе.», .tr!}шка «комаха; виGтуп на кінці 
дула вогнепальної зброї», мушачий, му
шИний, [мушнuй] Ж; - р. бр. муха, 
др. муха, п. елн. вл. нл. muGha, ч. mou
cha, полаб. mau<>h6, болг. муха, м. 
мушuчка, ехв . . муха, GJIH. mйha, стсл. 
м~у Х'";- пел. muxa, пов'язане чергу
ванням rоло<>них з *m-ьsьka ( <*m-ьx-J 
«мошка»; --споріднене з лит. mus~ «му
ха», лте. musa «те.», двн. mш~ka «комар», 
данvл. mycg «Т~.». лат. musca «муха», 

гр. '-'-u'ta «те.», вірм. mun «комар»; іє. 
*ma(s)-.- Фасмер ІІІ 19; Преобр. І 
572-573; Горяев 219; Brii«kner 347; 
Machek ESJC 376; Holub-Lyer 323; 
Holub-Kop. 231; Критенко Ветуn 511; 
Mikl. EW 206; Trautmann 191; Walde
Hofm. ІІ 133; Гамкрелидзе-Иванов 
534-535; Pokorny 752.- Пор. мошка, 
москіт. 

муха2- див. мушка. 

мухавка - див. мохнсілька. 

мухаїр, мухаtра, мухаїрка- див. 
мухомор. 

lмухарйця] (ент.) «комар, Culex 
pipiens L.; мурашка МСБГ; велика 
муха МСБГ; одноденка, Ephemera L. 
ВеНЗн», [мухарuчка] «одноденка» Ж, 
[мухарuшник] «мурашник» МСБГ, [.му
харі] «Мурашки» Ле; - р. [мухарник] 
«комаха з довгими ногами», f.мух6рь] 
«мошка», п. [muєhar] ,щомар», вл. mu
cholica «гнойовик(?), ВіЬіо geotrupes»;
пoxiднi утворення від лц}ха, в окремих 
випадках зближені з мураха, мур6щ
нuк.- Див. ще мурава2, муха 1 . 

[мухарИшник] (бот.) «переетріч по
льовий, Melampyrum arvense L.» 
МСБГ; - похідне утворення від [.му
харuця] «мурашка»; ' назва зумовлена 
тим, що мурашки охоче збирають, ча
стково поїдають і переносять насіння 



мухарка 

перестрічу.- Нейшrадт 499.- Див. ще 
мухарИ ця. 

мухарка - див. могар. 
мухомор (бот.) «отруйний гриб, 

Amanita Pers.; [цар-зілля, Delphinium 
elatшn L.]», [ мухаїр] «мухомор, А mani
tю> Mak, [мухаtра КорЗ, мухаїрка Mak, 
мухамор Mak, мухомір, мyxoJuopa Mak, 
мухомориця Mak, марамух Mak, мара
муха МСБГ, маремух Mak, маремуха 
МСБГ, марРмушка Mak, марИмух 
МСБГ, маримуха Mak, маринуха МСБГ, 
морИмух Ж, О, моримtjха, муримух 
Mak] «те.»;-~· мухомор, бр. мухамор, 
n. muchom6r, ч. muchomurka, слц. mu
chomor, болг. мухоморка, Gхв. мухо
мор; - пєл. muxomoгь, утворене з основ 

іменника muxa і дієслова moriti; назва 
зумовлена тим, що на€тій мухомора за
стосовується для винищення мух (пор. 
інші назви мухомора! [мyxomp(Jm, му
хотр(Jтка] Ж).- Шамота 141; УРЕ 9, 
446; MaGhek ESJё 376.- Див. ще мор, 
муха1.- Пор. мушарка. 

lмухорііця] «висип, кропив'янка» 
Ж;- очевидно, пов'язане з мухарйця 
«комар»; у такому разі первісно означа
ло сліди від комариних укусів.- Див. 
ще муюірііця. 

му х6рка «гніздо в колосі, у якому 
мkтиться зерно; [мисочка у горіха; ча
шечка під ягодою суниці, полуниціl», 
[мухорок] «те.», [міхунка] «м'яка полова, 
що огортш:: ~ерно у колоску» Гриц, [му~ 
хuнка] «ТС.» Гриц, [мохунка] «листочок, 
у якому сидить зернина злакової росли
ни», [мухінка] «маленькі колосочки, не
вимолочепі зерна та інші домішки, що 
відділяються при провіюванні» Сизь· 
ко; - схв. мохуна «стручоК>>, махунп 
«те.»;- псл. *mохьгьkа, moxunьka, по
в'язані 8 ШОSЬПа ( <*mox!na) «МОШНа>>; 
пов' язання ·· з псл. mехь «міх» (Skok 
П 356) позбавлене підстав.- Див. ще 
м6шна.- Пор. мохунка. 

[мухоЯр] «груба вовияна тканина» Ж, 
Бі; - р. мухоЯр «старовинна бавовняна 
тканина з домішкою вовни або шовку», 
п. [muchajer, muchair] «шерстяна воло
хата матерія»; -запозичення з тюрк
ських мов; тур. muhayyer «тканина з 
КОЗЯЧОЇ ВОВНИ» ПОХОДИТЬ від ар. ШU
khayyar «відбірний, кращий», пов'яза-

мучuнець 

ного з khayyara «він вибрав», khayr 
«добрий, кращий»; зіставлялося також 
із занозиченими з того ж джерела іт. 
mocajardo, mucojardo «сорт бухарської 
тканини з бавовни і шовку», нгр. !louxa
tciptcv «сорт волосяної тканини» (Пре
обр. І 573; Горяев 219; Mikl. EW 204; 
Matzenauer 258).- Фасмер ІІІ 13; Ши
пова 240; Bri.ickner 347; Lokotsch 120; 
Кlein 922.- Пор. мохер, муар. 

[муц] «малорослий кінь; мопс Г; 
товстий хлопець; товстий кінь Ж; глад· 
ка мала, але сильна людина О; здоровий, 
дужий чоловік МСБГ», муцик «малень
кий собака, мопс», [муцко] «щп іц» 
ВеНЗн;- п. muc «малорослий кінь; 
малий собака; [щось мале, коротке і 
товсте]», mucek «малий собака»; - через 
посередництво польської мови заnози
чено з німецької; н. Mutz «тварина з 
обрізаним хвостом, куца тварина» по
в'язується з фр. mousse «притуплений, 
обрізаний», яке походить, очевидно, від 
лат. mutilus <<Покалічений; безрогий», 
mutilare «підрізувати, укорочувати; ка· 
лічити», споріднених з ірл. mut «корот
кий».- Онь1шкевич Исслед. п. яз. 245; 
SW ІІ 1064; Юuge-Mitzka 498; Dauzat 
489; Walde-Ho(m. ІІ 136-137. 

[муцики] «волосся, зачесане і закру
чене на скронях>), [..иуцик] «залицяль
НИК>> О; - не зовсім ясне; можливо, 
результат контамінації слів [мушки] 
«вид зачіски» і Імуц] «товстий хлопець». 

[муцік] (ент.) «руда мурашка, For
mica rupa L.» Л; - неясне; можливо, 
результат контамінації слів [мураха] 
(мурашка) і Імуц] «щось мале». 

[муцкати] «бруднити» МСБГ;-
· афективне утворення, паралельне до 
[мацкати] «мацати, бруднити».- Пор. 
мацати. 

[муцувашся] «бродити» (про квас, 
вино) Корз;- очевидно, nов'язане з 
муст «свіжий сік; молоде вино» (див.). 

ІмучИнець] (бот.) «лобода біла, Che
nopodium album» Ж, [мучник] «лобода 
доброго Генріха, Chenopodium bonus 
Henricus L.» Mak;- р. [мучнИк] «лобо· 
да», П. [mqczyniec], ВЛ. mttcnik «Те.»;
похідне утворення від мука «борошно»; 
назва зумовлена тим, що стебло і листки 

рослини вкриті борошнистим нальо· 
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мучнИк 

том.- Бісюліна-Клоков 147; Ней
штадт 221; БСЗ 14, 225-226.- Див. 
ще муюР. 

[мучнИк] (бот.) «ріжки, Claviee}!)s pur
pпrea Tul.» ВеНЗн, Mak, [мучаник Mak, 
мучар Mak, мученик, мушлик Mak, муш
нйк Ж] «Т<ц;- п. mqcznik «TG.»;- похід
не утворення від мука; назва зумовле
на тим, що ріжки, які утворюються в ко
лоаі на міеці gерна, міGтять білу борош
нисту масу, яка може потрапляти в бо
рошно, ·викликаючи тяжкі вахворюван
ня.- БСЗ 24, 345.- Див. ще муюі1.
Пор. мончар. 

мучнИця (бот.) «ведмеже вушко, 
ArGtostaphylos Adans.», [мученик, му
чениця, мученичник, мучиниця] «те.» 
Mak;- р. [мучаник, мучнйца] «те.», бр. 
[мучальн.ік, мучан.], мучанік, [мучарн.ік, 
мучальн.ік], n. mqcznica, mqcznik «тс.»;
похідне утворення від мука; назва зу
мовлена тим, що плід ведмежого вушка 
являє <юбою борошниGту в еередині 
кістянку.- Словн. бот. 362; Лек. раст. 
157.- Див. ще муК<і1 • 

r му шара 1 ( ент.) «ПОІlЄЛИЦЯ, Ар his», 
[мушера] «le.» ВеЛ;- очевидно, нере
гулярне. утворення від м(Jха, м(JШІСс за 
зразком .машІ{ара.- Див. ще муха1 • 

[мушарка] (бот.) «гриб мухомор, 
Amanita Pers.», [мушірька ВеЗа, муш
ник Mak\ «Те.»;- п. [muszaF, mnszarka], 
ч. [musarka], вл. muchor, muchorak, 
muchorica, нл. muchat, схв. мухара, 
слн. mйsnica «те.»; - похідне утворення 
від муха; назва зумовлена тим, що на
стій мухомора застосовувався для вини
щен~tя мух.- Machek ESJё 376; Schu
ster-SewG 966.- Див. ще муха 1 .- Пор. 
мухомор. 

мушевий - див. смух. 
мушИни - див. мешйни. 
[мушій] (бот.) «мишій, Setaria Р. В. 

Ж, (Ме); тимофіївка Mak», [мушйй] 
«мишій Ж; тимофіївка Mak», [мушійкаІ 
«мишій» ІМе), [муШіль] «тс.» МСБГ, 
[мушиця] «гребінник звичайний, Cyno
surus cristatus L.» Mak, [мушка] «Тимо
фіївка Ж, Mak; китник луговий, Alo
pecurtts pratensis L. Mak; гребінник зви
чайний Mak»; - ч. [musec] «плоскуха, 
Echinochloa Р. В.», схв. мухар «мишій», 
мЙfІаГJ. лtдхар «тс.», слн. mйsec «мишій; 
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канаркова трава, PhalariS», [music] «ми
шш; просо, Pani<шm L.», [muhec] 
«Paniєum crus galli», [ muhic, mfihviё] 
«TG.»; -етимологічно неясне; очевидно, 
зближення з муха є лише вторинним, 
як і пізніше зближення з мИша в укр. 
лтшій, р. мьtшей.- Maєhek J m. rostl. 
294; Bezlaj ESSJ ІІ 208.- Пор. мишій, 
могар. 

мушія - див. мошія. 
[мушка] «начо~gи Ж; жіноча зачіска 

з напуском волосся, що зачісуєтьєя за 
вуха», [мушки ВеЗа, музьки] «те.», lмущ
ки] «чубок у коня; локон у жінки» 
ВеЗа, [мухи] «підвтрижене біля вуха 
ВОЛОGGЯ В ЖіНОК; ВОЛОGGЯ, ЯКе не Вдає
ТЬGЯ вплести в коGу; волоt:tся на кутиках 

чола» О; - запозичення з поль«ької мо
ви; п. muszka щяточка (на обличчі)», 
muszt:tzki «вид зачіски» походить від фр. 
mouche «муха; цяточка (на обJІиччі)», 
яке зводиться до лат. musca «муха», 

що відповідає укр. муха.- SW 11 1075; 
Dauzat 487; Walde-Hofm. ІІ 133.
Див. ще муха1.- Пор. муцики. 

мушюіти, мушкателька, мушкат-
н.ик - див. мускат. 

мушкет «старовинна гнотова рушни
ця», мушкетер «солдат, озброєний муш
кетом»;- р. бр. болг. мушкет, n. mu
szkiet, ч. мц. musketa, схв. мушкtт, 
мушкета, мн. musketa;- через посе
редництво польської та західноєвро
пейських мов (н. Muskete, фр. mousquet 
«те.») запозичено з італійської; іт. mo
schetto «Gтріла для арбалету, мушкет; 
маленька мушка» походить від елат. 
musca «муха; вид метального пристрою''• 
спорідненого з псл. muxa, укр. муха.
СІС2 566; Фасмер 1І І 20; НіШІ-Worth 
17; Kopaliflski 652; Machek ESJё 384; 
Holub-Lyer 326; Holub-Kop. 235; 
Юuge-Mitzka 496; Dauzat 489; Юеіn 
1018; Mestica 987; Walde-Hofm. ll 
133.- Див. ще муха1 • 

мушлик - див. мучнИк. 
мушля «черепашка», [мусьлін1 (зоол.) 

«равлик, Gastropodon L.» Корз, [му
шельк6вий] «дрібночерепашковий» Ж; -
р. [мушели] «рід устриць», п. muszla 
«черепашка; (анаt.) раковина», ч. musle, 
СЛЦ. illUS]'a, ВЛ. ШUS]a «ТС.», СХВ. 
м!;шІЬа «вид черепашок», мушул, му-



мушляти 

шула «Т«.»; - через посередниuтво поль

ської мови запозичено з німецької; н. 
MusGhel ( < двн. musєula) «тс.» похо· 
дить від .лат. muscuJus «мишеня; м'яз; 
мускул», звідки також укр. мускул.
СІС2 566; ФаGмер ІІІ 20; Bruckner 350; 
Sl. wyr. obcyah 97; Machek ESJC 384; 
Holub-Lyet: 326; Holub-Kop. 236: 
Юuge-Mitzka 495; Кlein 1018.- Див. 
ще мускул. 

мушляти- див. мусувати. 

мушмула (бот.) «південне дерево або 
кущ з грушоподібними плодами, Mespi
lus Ь.»; - р. бр. мушмула, п. niesplik, 
nieszpulka, myszpula, ст. myspla, mes· 
pil, ч. mispule, ст. nyspule, слц. mispu
l'a, nyspul'a, болг м. мушмула, схв. 
муш.мула; - запозичення з турецької 
мови; тур. mu~mula «те.» походить від 
нгр. !-LOU(J!-LOUAO < гр. !-tOU<J:rtOUAOV, 
~-tЄсrюЛоv «мушмула; дерен (ягода)», ети
мологічно неясного.- СІС2 566; Фас
мер ІІІ 21; Жаримбетов Сов. тюркол. 
1974/4, 40; Bruckner 361; Holub-Lyes 
316; Holub-Kop. 225; Machek ESJC 
366; РЧДБЕ 558; Frisk ІІ 215; Boisacq 
629. 

муштабель «довгий легкий кийок, що 
вживається художником при роботі як 
опора для руки»;- р. бр. муштабель, 
болr муштабел «ro.»; - запозичення 8 

польської мови; n. musztabel походить 
від нім. Malstab(el), утвореного 8 основ 
дієслова malen «малювати» та іменника 
Stab «палиця».- СІС3 566; ССРЛЯ б, 
1406; SW 11 1077, РЧДБЕ 558.- Див. 
ще малювати, штаб. 

[муштай] «мохнатий кінь», [мушта
тий] «мохнатий»; - неясне. 

[муштарда] «особливим способом 
приготовлена гірчиця»;- р. муштdр
да, п. musztarda «гірчиця», болг. мус
тdрда, схв. муштарда «тс.»; - через 
посередництво польської мови запозиче

но з італійt!ької; іт.- mostarda «те.» по
в'язане з mosto «муст, молоде вино», 
що походить від лат. mustum «Тс.»; 
первісно, як і фр. ст. mostarde «гірчи
ця», означало «зерна гірчиці, зварені 
в мусті»,- Акуленко 135; Фасмер ІІІ 
21; St. wyr. obcych 497; Dauzat 489.
Див. ще муст1 • 

мущИр 

[муштарь] (кул.) «ВИд їжі а варених 
буряків, сирого хріну і оцту» МСБГ; -
запозичення із єхіднороманських мов; 
молд. муштар «гірчиця», рум. mu~tat: 
«Та.» походять від уг. mustar, запозиче
ного з західноєвропейських мов (англ. 
mustard, фр. moutarde, ст. moustarde, 
іт. mostarda «Та.»); перенесення назви 
мотивуєтьGя гострим смаком єтрави.

СДЕЛМ 270; DI.RM 524; MNTESz 
ІІ 980-981.- Див. ще муштарда. 

муштра «метод війGькового навчан
ня, що грунтується на механічній дис
циnліні; [фізкультуjtні вправи 0]», [муш
тер] «муштра МСБГ; той, хто навчає 
військових прийомів», fмуштравuна] 
«військова алужба», [муштрація] «Вій
еькове навчання; нотації», муштру
вальник, fмуштрунок] «муrшра» МСБГ, 
fмуштр6вий] «який має військову ви
правку», муштрувати «піддавати му
штрі; повчати; виховувати, дресирува
ти», муштруватися «займатися му
штрою; наряджатися, чепуритися»; -
р. муштра, бр. мt/штра, п. musztra, 
mustra, ч. mustr «взірець, шаблон», 
mustrov·ati (заст.) «оглядати» (npo вій
сько), слц. mustra «муштра, виховання», 
вл. muster «зразок, приклад», mustrowac 
«Оглядати», м. муштра1Ье «мушгруван

ня», схв. муштра «військові вправи»; -
через посередництво польської мови за
позичено з німецької; нім. Mustet: «зра
зок, прш<лад; військовий огляд» похо
дить від іт. mostra «показ, взірець», 
яке зводиться до нар.-лат. mostra «те.», 
лат. monstrare «указувати, показува
ти».- Шелудько 40; Richhardt 81; Фас
мер ІІІ 21; Преобр. І 573; Briickпeu 
349; Holub-Lyer 325; Юuge-Mrtzka 
496.- Див. ще демонстрація. 

мущіір «мортира; ступа», [маджер} 
«ступа для проса» Ж, [мажчuр] «морти
ра, ступка», [моджера] «мортира», Імож
джір, моздір] «тс.» Ж, [мондзіль] «ве
ликий пістолет; ступка» МСБГ, [.монзір] 
«Те.» тж, [мощuр] «мортира; ступка», 
fмужчuрl «те.», [мущір] «ступка» Ж;
р. [можжерка] «ступка», [мозжер, моз
жерка, МОЗЖUр] «ТС.», бр. МаЖдж.9р «Ме
талеВИЙ товкач»; .- запозичення з поль
ської' (частково 3 угорської, уг. mozsar 
«мідна ступка») мови; 11. moidzierz «ступ-



мчати 

ка; мортира» через посередництво чеGької 
мови (ч. шozdif) запозичено в німецької; 
свн. morscere (нвн. Morser) «ТG.»походить 
від лат. mortarium «ступа».- Richhardt 
80; Лизанец 611; Фасмер ІІ 637; Briick
ner 346; Machek ESJC 378; Кluge-Mitzka 
488.- Див. ше мортИра. 

мчііти1 «переміщапі(ся) з великою 
· швидкіGТЮ», [имчuти] «змушувати швид
ко йти» Ж. [мчалка] «Ві<шиця; розпоряд
ник на весіллі Ж», [poзi.мttamu] «розне
сти, розметати» Нед; - р. [мчать(ся) 
«переміщати(ся) 8 великою швидкістю», 
бр. [мкнуць] «ІІІТовхнути; побігти»t др. 
м'Ьчати «швидко везти; швидко руха

тися; викрадатю), пром'Ькнути ся «про

мчатися», Ч. C"F. mcieti «ВОЛОК1И; ТЯГТИ», 
болг. мf>кна «тягну», схв. домчати ее 
«ухопити», стсл. м-ь•мти «рухати, пере

міщати, кидати»; - псл. шьёаtі «TG.», 
пов'язане чергуванням звуків з m'ЬkПQ
ti, mykati; - споріднене з лит. mukti 
«утікати», лтс. mukt «те.», дінд. muficati 
«ЗВіЛЬНЯЄ», mucati «TG.».- Фасмер ІІІ 
22; Преобр. І 573; Горяев 219-220; 
Buga RR І 470; Trautmann 189-190.
Див. ще мИкати.- Пор. замиюіти. 

[мша] «меса, католицька обідня», 
lнамша] «пJJата попові за поминання 
померлих» ЛексПол;- р. Імша] «меса», 
бр. імшd, др. м"Оша «Те.»; -запозичено 
в давньоруську мову з старослов' ян
ської, в українську з польської; стсл. 
Mh.Шd, п. msza (як і ч. mSe, слц. omsa, 
БЛ. НЛ. msa, СХВ. мдша, СЛН. masa) 
походять від лат. missa «те.».- Фасмер 
ІІІ 22; Briickner 347; Machek ESJC 382; 
Holub-Lyer 324; Holub-Kop. 234.
Див. ще меса. 

[мшаль] (бот.) «борщівник, Heracle
um spondylium L.»;- неясне; можливо, 
пов' язане з мох, оскільки стебла бор
щівника вкриті ворсинками (УРЕ ІІ 8)· 

мшедь, мшади - див. мох. 

[мшИця) (ент.) «тля, Aphis»;- р. 
[мшйца] «мошка», п. mszyca «тля», ч. 
ШSЇСе «TG. )), БЛ. SШЇС «КОМар», smica 
«ТЛЯ», НЛ. Smica «ДОВГОНіГ ПОЛЬОВИЙ, 
комар кінський», [psyca] «те.», р.-цсл. 
МьШИЦd «МОШКа>>;- ПСЛ. lll'ЬSЇCa, зменш. 
від *m'Ьsi «мошка>>, пов'язаного чергу
ванням кореневих звуків з m uxa «Му-
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ха>>.- Фасмер ІІІ 22; Преобр. І_ 572-
573; Briickner 347; Machek ESJC 382; 

. Mikl. EW 206; Trautmann 191.- Див. 
ще муха1 .- Пор. мошка. 

мЮзикл «музична комедія»; - р. мЮ
зикл, ч. muzikal, musical (вимовляється 
mjuzikl); -запозичення в англійської 
мови; англ. muskal «TG.» (очевидно, ре
зультат еліпсації словосполучення musi
aal comedy «музична комедія») походить 
від лат. musicalis «музичний», пов'яза
ного з шusica «музика».- Юеіn 1018.
див. ще музИка. 

мюзик-х6л «вид естрадного театру»;
р. мюзик-х6лл, бр. мЮзік-хол, п. ч. слн. 
music-hall, болг. музикх6л; - запози
чення з англійаької мови; англ. music· 
hall складається з іменників musiG «му
зика», що зводитьGя до лат. musica «тс.», 
і hall «зал».- СІС2 567; Кора1 ifiski 
65 І; Skeat 229; Юеіn 697.- Див. ще 
музИка, хол. 

м'юх - див. минь. 

мя заст. діал. «мене» (зн. в.), [мня, 
мєl «TG.» Ж; - р. кн. заст. др. мя, 
П. mi~, [ mie], Ч. БЛ. · НЛ. me, СЛЦ. ma, 
болг. м. схв. ме, слн. те, стм. МА\; -
пал. m~, те, давні форми знахідного 
відмінка, замінені пізніше в слов' ян
ських мовах формою родового відмінка 
шеnе; -споріднені з пруа" mien, дінд. 
mam, ma, гр. ІtВ, .пат. m~ «TG.».- Фас· 
;1ер ІІІ 28; Преобр. І 524; Briickner 341; 
Machek ESJC 214; Holub-Kop. 219; 
Holub-Lvet 307; Младенов 292; Skok 
П 395; Bezlaj ESSJ ІІ 173; Bern. ІІ 36-
37; Мейе ОЯ 36!; Trautmann 179.- Пор. 
мене, ми2 • 

м'Явкати, м'явчатu, м'явучати-
див. мав. 

[м'Яrати] «м'яти, місити» Ж, Си'яіу
дзuти] «те.» Ж; - очевидно, запозичен
ня з словацької мови; слц. miagat' 
«давити, тиснути», [mnagat'] «те.» по
в'язане з makky «м'який», що відповідає 
укр. м'якИй (пор. р. [мЯкать] «м'яти»); 
припускається також, що слц. miagat' 
виникло в результаті контамінапїі miik
( <*m~k-) 3 шagat' «давити», яке вва
жається спорідненим ·з гр. 11аув6r;; «ТОЙ, 
хто давить», ttayf.; «те, що давить» 
(Machek ESJC 347).- Див. ще м'якИй. 



м'Яжень 

[м'Яжень] (бот.) «кактуа, Caєtus 
Маk; опунція, Opuntia Ж, Mak», [мяж
нйці] «опунції» Ж, Mak; - похідні утво
рення від [м' яжнйй] «Gоковитий»; назви 
зумовлені тим, що кактуІ">и і опунції 
мають потовщені воковиті єтебла.
УРЕ VIII 38.- Див. ще м'язrа. 

м'яжнИй- див. м'язга. 
м'яз «муєку.ІJ; !:мааа тіла; щі"1ьність, 

густота; кремезніать; міцнkть (дереви· 
ни); заболонь Ж]», [м'язь] «тс.» Ж, 
[м'Язі] «мускули», м'язИстий «муєку· 
лиспий; [щільний, товстий, :масивний 
Ж}», [м'язкИй] «то.» Ж, м'язуватий «мус
кулистий», [м'яжшіти] «товетіти» Ж, 
[м' Язщ/ти] «Т«.» ж. [м' явИти] «робити 
ТОВСТИМ» Ж, [зам'язнuй] «ПОВНИЙ, ОГрЯД
НИЙ; масивний» Ж; -'- п. mi<t:lsz «м'якоть 
(плоду); клітковина; маGа, матерія», 
[mi<\,Z, miE;i] «Т<!.»; -не зовсім ясне; 
очевидно, пов'язане з лt'язга.- Briick
пer 331: Buga RR ІІ 298.- Див. ще 
м'язrа. 

м'язrа «м'яка подрібнена плодоово
чева маса, підготовлена для переробки», 
[м' Язка'] «деревний сік; камбій» Ж, [м' Яс· 
ка] «Т<!.» Ж, [мізка] «:м'язга в гарбузі» 
Ж, [мізька] «м'язга», [міска Ж, м'ясчй
на Ж] «та.;, [м' язtратий] «соковитий, 
м'ясистий» ВеЛ, [м' Язкйй] «соковитий» 
Ж, [м'яжн.Ий, м'яскавий, м'яскИй] «TG.» 
Ж, [м' Ядзrати] «розчавлювати» О, [м"я
r!}дзити О, м' Яцrати Ж] «то.», [м' Ясчu
тися] «сходити соком» Ж, [розм' Язгати] 
«розчавити» Нед, [розм'ескати, розм'ец-. 
кати] «ТG.» тж; - р. мязга «плодоово
чева маса; вичавки; молодий шар дере
вини; заболонь», мезга «Т€.», бр. мязга, 
др. мьзга <<деревний сію>, п. слц. miazga 
«мязга>>, ч. miza «деревний сію>, ст. 
mjezha, mjezka, вл. mjeza, нл. mezga, 
бОЛГ. млезга, СХЕ. мезга, мезгра, СЛН. 
mezga, СТСЛ .. М'fJЗІ'!І «TG.»;- ПСЛ. *mezga 
«рослинний сік, кашоподібна рослинна 
маса»; -споріднене з свн. meisch «сві
жий солод», можливо, також з лит. 
t~yzti «мочитися», лат. meiere «Те.», 
дшд. mehati «мочиться»; іє. *moi!H 
meigh- «внтікати, мочитися».- Фасмер 
ІІ .. 593; Преобр. І 57~; Горяев 223; 
Br11ckner 331; Schuster-Sewo 929-930; 
Pokorny 713.- Пор. міздрЯ, м'яз. 

м'здр6- див. міздрЯ. 

м'Якуш 

Ім'Язок! «(кіttтковий) мозок; серцеви· 
на; найкраще» Ж; - рез у ль тат конта· 
мінації слів м6зок і м'язга (див.). 

м'якИй, [м'ягкИй, мнякuй], fлtnят
кИй] «м'який» Ж, [м'ягчастий] «те.>) 
Ж, !м'ягенький, м'яг6ненький 01, м'я· 
кенький, м'якуватий, м'якшИльний, 
[м'якtІна, (мнякйна)] «полова», [м'якй
ни (мнякИни)] «проІ.шна полова» Ж, 
[м'ягкилИнв, мекелИни, мекелйвини] «те.» 
Ж, [м'якйш, (мнякйш)] «оброблене поле; 
м'якуш» Ж, м'Якість, [м' Якіть (мня
кіть)] «все м'яке; :м'якоть» Ж, [м' Якота 
(мн.Якота)J «м'якуш у м'яGі; литка 
ВеНЗн», [м'якота] ([мнякота)] «м'я
кістм, м'Якоть, м'якунИ «молюски», 
м' Як!}ш «м'яка частина тіла; підшкірна 
частина плоду» СУМ, Ж, м'якушка «м'я
ка частина хлібю>, [мняк!}шка] «те. (Ме); 
литка ДзАтл Il», м'якшИльне (мед.), 
[м'ягчата] «м'якшати» Ж, [м'ягшати] 
«TG.)> Ж, [м'ягчйти] «м'якшити» Ж. [ . .и'як
чйти] «те.», м'Якнути, м'Якшати, м'як
шИти, [відм'як] «відлига» ВеБ, зм' Як
шувальнай, [зам' якИниtпuся) «ЗрОбИТИСЯ 
в'ялим, флегматичним» Я, обм'Яклий, 
[одм'як] «відлига» ВеЛ, [6дм'яч] «TG.)) 
ВеЗа, пом'Якшувальний, [п6м'як] «від
лига» Нед, [помнЯк, помнЯч] «Т6.» тж, 
розм'Якшувальний, [ум'якніти] «стати 
м'яким»;- р. мЯгкий, бр. мЯккі, др. 
мягкьtй, мяг'ОК'О, мяк'ОК'О, п. mi~kki, 
ч. mekky, слц. makky, вл. mjechki, 
нл. meki, полаб. m(\t'ё, болF. м. мек, 
GXB. мек, СЛН. mehak, mehek, GTCJI. 
МЬ.І>"Ь.К'h;- пел. m~kьkь (m~gьkь) «м'я
кий», nервісно зменш. від *m~kь~(*m~gь)· 
«те.», пов'язаного чергуванням голосних 
в mQka «борошно»;- споріднене з лит. 
minkstas «м'який», minkyti «м'яти, 
місити», лтє. minksts «м'який», гр. 
~t&<нJro (пас. f.tCXI''lJva:t) «місити», двн. men
gen «мішати»; іє. *men(e)k- «давити; 
м'який>).- Фасмер ІІІ 28-29; Преобр.: 
І 582-583; Brfickner 336: Machek J;SJC 
358; Holub-Kop. 220; Schuster-Sewo 
920-921; Skok ІІ 400-402; Bezlaj ESSJ 
ІІ 176; Коломиец ИАН ОЛЯ 1988/6, 
553; Bern. ІІ 42; Trautmann184-185; 
Pokorny 730-731; Stang 36.- Пор. 
мука1 • 

[м'Якуш] (бот.) «перстач гусячий, 
гусяча лапка, Potentilla anserina L.» Г, 
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м'ялотітий 

Ж, [мнякуш] «те.»; - похідне утворення 
від м' якuй; - назва зумовлена, очевид
но, тим, що листя рослини м'яке, знизу 
шовковисте.- Нейштадт 323.- Див. ще 
м'якИй. 

[м'яловатий] «круглястий» Ж;- не 
зовсім ясне; можливо, походить від 
[м' Ял6J «дерев'яний товкач, макогін», 
пов'язаного з м'Я·ти. 

[м'Ямкати] «заїкатиєя, лепетати, бур
мотіти» Ж; - р. [мЯмкать] «мляво і .не
я<шо говорити», мЯмлить «т<::.», п. [miam
!ac] «говорити незрозуміло, невираз
но», miamliё «те.», вл. mamlic «мимри
ти», нл. momlis «говорити неясно, fіур
чати»; - звуконаєлідувальне утворен
ня, паралельне до мамляти, мамрати 
та ін.- Пор. мамляти. 

[м'янИй] «мідний; мідно-червоний; 
який містить мідь» Ж; - не зов<::ім 
ясне; можливо, виникло з мід Янtій вна
слідок деетимологізаuії і скорочення 
слова. 

[м'ясарушl «м'ясник» ВеБ, [м'яса
рушха ВеБ, мейсарош Лиsанец] «TG.»;
схв. ;uесіірощ «любитель м'яt!а»;- запо
зичення з угорської мови; уг. meszaros 
«М'ЯGНИЮ>, СТ. meszar «ТС.» ПОХОДИТЬ З ПіВ
деННОСЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ; ПОр. бОЛГ. МЄ
сар «м'ясник», схв. месіір, слн. mesar 
«TG.», похідні від мес6 (месо, mesб) 
«м'ясо».- Лизанец 609; MNTESz ІІ 906; 
Barczi 205.- Див. ще м'Ясо. 

м'Ясо, [мнЯсо], [м'ясарь] «м'ясник», 
l.м'ясарня] «м'ясна крамниця» О, ВеУг, 
м'ясііво «м'ясо; м'ясна страва», lм'ясuнаJ 
<<м'яtю» Ж, м'ясна (крамниця), м'яснИк, 
м' яснuці «м'ясоїд», [м' яснйця] «прилавок 
м'ясника; м'ясна крамниця» Ж, [м'ясну
ха} (епт.) «м'ясна муха, Sarcophaga car
naria» Ж, [м'ясун] «любитель м'яаа» Ж, 
м'ясИстий, [м'яскuй] «м'ясиGТИЙ)) Ж, 
[м'яскавuй] «ТС.» Ж. м'яснИй, [м'ясйти] 
«шматувати» Ж, [м' Ясно] (їсти) «(спо
живати) багато м'ясних страв» МСБГ; -
р. мЯса, бр. мЯса, др. мяса, п. mi{iso, 
Ч. maso, QЛЦ. maso, БЛ. mjaso, НЛ. meso, 
полаб. mqsu, болг. месо, м. месо, схв. 
месо, СЛН. mesб, @ТСЛ. Mh\C~; - ПСЛ. 
ш~sо «м'ясо»; -споріднене з прус. meп
sa, гот. mimz, дінд. mamsam, вірм. mis 
«те.»; іє. *шem-so «м'ясо».- Фасмер 
ІІІ 30-31; Преобр. І 584; Briickner 
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336; Machek ESJC 353; Holub-Kop. 217; 
S<::huster-SewG 915; Младенов 295; Skok 
ІІ 410; Berzlaj ESSJ li 179; Критенко 
Вступ 506; Bern. ІІ 43-44; Mil<J. EW 
189; Meillet Etudes 237; Trautmanп 178-
179; Мельничук 3тимология 1984, 
140; Pokorny 725; Гамкрелидзе-Иванов 
698-699.- Пор. міздрЯ. 

м'Ята (бот.) «Mentha L.», [мнЯта, 
м' йтва О, ВеНЗн, м' Ятка ЖJ «TC.J>, 
м'Ятний; - р. бр. мЯта, п. mi~ta, ч. 
mata, слц. miita, вл. mjatej, нл. mjet>vej, 
болr. меmва, СХВ. Jlteтoa, 1\:ЛН. meta, 
metva, СТGЛ. МЛ.Т<.\, Mh\TG<.\; - ПCJl. ШЕ;
tа, mє;ty; - очевидно, через посередни
цтво германGьких мов (гот. *minta, двн. 
minza, днн. minta) запозичено з латин
сьr~ої; лат. merit(h)a, як і гр. pfvt1ч, 
походить з якоїсь доіндоєвропейської 
мови середземноморського ареалу.

Фа<::мер І П 31; Преобр. І 584-585; 
МерІsулова 139; Bri.ickner 336; i'v1achek 
ESJC 354; .J llJ. rostl. 203; Holub-Kop. 
218; SGhuster-Se\vG 915-916; Skok ІІ 415; 
Bezlaj ESSJ Il 180; Бернштейн Очерк 
1974, 233; Bern. ІІ 44; Mikl. EW 190; 
Юuge-Mitzka 479-480; Walde-Ho[m. 
ІІ 72; Meillet MSL 15, 162.- Пор. мен
тол. 

[м'Ятеж] «заколот, повстання» Ж, 
[м'ятЄжник] «заколотник, повстанець» 
Ж, [м'ятежнuй, м'ятезькuй] Ж;- за
позичення з російсько·J· або з церковно· 
слов'янської мови; р. мятеж «заколот», 
стсл. Мh'.ТЕЖЬ. «сум'яття, заворушення» 
пов'язані з р. заст. мястй «бенте
жити», стсл. мл.сти «те.», що походять 

від псл. mє;sti < *m~tti «Те.; мутити», 
пов' язавого чергуванням голосних з ШQ
titi «мутити» і спорідненого з лит. men
ciu, mE;,sti «мішати, перемішувати», дінд. 
manthati, mathati «трясе, мішає, зби
ває».-- Фасмер ІІІ 31, 32.- Пор. ме
тіж, мутИти, смута, сум'яттЯ. 

м'Яти «тиснути, стискати», [мщ)тu 
Пі, мнЯтu] «те.», [мнuхатись] «бути 
млявим, ледачим» Ва, [мнь6хатись] 
«ТС.» Ва, [м' Яцкати] «м'яти, місити», 
;u' Ялиця «м'ялка для льону і коноплі; 
[м'ята солома; бійка]», [мнЯлиця] «те.», 
м'Ялка, м' Ял6 «макогін; [товкач :>КJ; 
млява, нерішуча людина», м'Яльник 



м'Ятиця 

(спец.) «той, хто щось мне», м'Яльниця 
«ручний прилад для обробки шкіри», 
[м' Ятник] «дубильник, шкіряник» Ж. 
[.м'яч.] «тс.>> Ж. [м' Ячка] «варена м'ята 
картопля» О, мнець (заст.) «кожум'яка» 
Г, [мнuха] :<в'яла, непаворотка людина; 
товчена картопля Ва», [мщ{шка] «товче
на картопля», Імньоха] «те.; млява лю
дrша» Ва, [мняк] «використана колісна 
мазь» Ж, м'Ятий, виминtіти «робити 
м'яким, розминати», [відм' Ялити] «добре 
відлупuювати», наминати «м'яти; на
тирати; бити; жадібно їсти», намитічка 
«бійка, прочухан», н.амuнка (вет.) (на 
шиї волів), прим' Ятина «ум'ятина», про
мИлка ~розминка», розмuн.к.а, ум' Яти
на; - р. мять, бр. мяць, др мяти, 
п. mi~c. ч. mnouti, ст. mieti, €Лц. mat', 
болг. міна «м'яти (льон, коноплі)», 
слн. meti «Терти, м'яти», стсл. мь.ти; -
псл. m~ti «м'яrю>, віддалено пов'язане 
з *m~kь «м'який»;- споріднене з лит. 
minti «топтати», лт«. mit «ТС.», mine «міс
це, де місять глину», прус. mynix 
«дубильник, шкіряник»; - гр. ftci.liero 
«топчу», ір л. men «борошно»; іе. * mеn
І<топтати, · стискати».- Фасмер ІІ 634; 
Преgбр. І 585; Briickner 331; Machek 
ESJC 371; Holub-Lyer 318;Holub-Kop. 
228; Младенов 310; Mikl. EW 188; 
Trautmanп 185; Pokorny 726.- Пор. 
м'якИй. 

[м'Ятиця] «китиця на хвості в худо
би» Ж; - очевидно, зводиться до псл. 
m~tQ, m~sti «мішати, змішувати», пов'я· 
за ного з mQtiti «мутити»; пор. р. [мятл6] 
«віник, мітелка>>.- Див. ще мутИти, м'Я
теж.- Пор. сум'яттЯ. 

[м'Ятінь] (бот.) «кашка водяна, Ma
lachium а ·1uaticum» Ж, [мятеNь] «rc.» 
Mak; -неясне. 

м'Яшкурити 

[м'ЯтлИця] (бот.) «мітmщя, Agrostis 
alba L.» Г, Ж;- р. [мятлtіка], бр. [мят
ліца], п. [m~tliczka] «тс.»; - очевидно, 
результат давньої фонетичної зміни ос
нови met· «мести» (як у мітлиця) в m~t
y результаті зближення з основою m~t· 
«мутити» (як у р. шІ.стu, мяту, укр. 
сум'яттЯ).- Див. ще мітлИця, м'Ятеж. 

[м'ятушИти] «м'яти, давити» ВеЗа; -
запозичення 3 польської мови; п. [ mi~
toszyc], mi~tosic «тс.» є афективним утво
ренням від дієслова mi~c «м'яти» (діє· 
прикм. mi~ty «м'ятий»), що відповідає 
укр. м'Яти.- Bruckner 331.- Див. ще 
м'Яти. 

м'Яцrати -див. мязга. 

м'Яцкати -див. м'Яти. 

м'яч «куля з пружного матеріалу»; -
р. бр. мяч, ч. mic, ст. miec, полаб. m~c 
«ТG.», схв. [меча] «м'якуш хліба», слн. 
[mеё] «м'яч»; - псл. *m~сь, пов'язане 3 

*m~kь «м'який» («зім'ятий»); - Ф_9смер 
ІІІ 32; Преобр. І 585; Machek ESJC 362; 
Holub-Lyer 313; . Holub-Kop. 222; 

Olesch І 547; Bern. ІІ 4~; Mikl. EW 189.
Див. ще м'якИИ. 

[м'Ячка] (бот.) «рогіз широколи· 
стий, Typha latifolia»; - похідне утво
рення від м'якИй; назва зумовлена, оче
видно, тим, що рослина має м'які су
цвіття, а яких одержують пух.- Ней· 
штадт 72-73.- Див. ще м'якИй. 

(м'Яшкурити] «м'яти», [мнЯшкурити] 
«та.», [мняшщjрка] <щолоня» Ж. [мня
шкурний] «долонний» Ж. [м' яшщjрний] 
«те.» Ж;- не воваім я«не; можливо, 
виникло в єередовищі шкіряників, чин· 
барів на основі словосполучення м'Яти 
r.uкypy (щодо оемщпики пор. кожу-
м' :1!\:а). · 
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Вндавн11цтво •Наукова думка•. 252601 Київ 4, вул. Perrlяa, з. 

Харківська книжкова ф-ка Ім. М. В. Фрунзе, 310057 Харків 57, вул. ДQнець-Захаржевського, 6J8. 



Етимологічний словник украінської мови: В 7 т./ 
Е90 АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. 

О. С. Мельничук (головний ред.) та ін.- К.: Наук. дум
ка, 1983.- ISBN 5-12-001263-7. 

Т. 3: Кора-М І Укл.: Р. В. Болдирєв та ін.-1989.-
552 с. ISBN 5-12-001263-9 (в опр.): 3 крб. 50 к .• 
10 450 прим. 
3тимологический словарь украинского язьша. Т. З. 

Третій том словника містить слова на літери К (кора) - М, у ньому 
подається· етимологія і ха рактерозується стан етимологічної розробки 
всіх зафіксованих у ХІХ і ХХ ст. слів українськоі літературної мови 
та діалектів, за винятком найрегулярніше утворюваних похідних 
форм, пов'язаних із наведеними в словнику, і застарілих або вузько
фахових термінів іншомовного походження. Розглядаються також 
етноніми і власні імена людей, поширені на Украіні. 

Розрахований на мовознавців, фахівців суміжних галузей науки, 
викладачів і всіх, хто цікавиться походженням слів. 
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