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ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 

lUостий том Етимологічного с,1овника української мов11 містить с.1овд на 

останні .~ітери длфавіту У-Я. У настуГІнt;му, останньому томІ семитомного 

ви;Lання ГІодаватимуться іНіlЄІ<си всіх слів ~~ов, крім украІ·нсьі\оЇ, залучених ;Lo 
розробІ<И етимологій. 

В укла;Lанні шостого тому Етнмологі'JНого словника української мови 

взяли участь таю автори: А.М. Шамота (уклала статті у - фемініз,и), 

ГЛ. Півторак (фен хрушель), О.Д. Понамарів (хрущ чечуга), 

І А. Стоянов (чеша - швельбавий), 0.5. Ткаченко (швеtjь - ящур); 

[Q,C. -~еІІьнн;;J у межах ві;Lредагованої ннм частини словника уклав етапі 
файтатtІ, фак, фалуда, фамула 1 , фарино, фарсона, фата, фи.иога, фtиь, 

фируха, фіза.иr, фійтув, Февронія; Т.Б. Лукінова в межах ре;Іагованих нею 

частин уклала статті уго.ионuти, уд.иурт, укра, у.иорхати, унигатu, упи

рувати, упир 1 , урачшпи, урожай, усІ!нь, усігди, уходuни, учка, ушак, уш

нипитttся, ущент, ущіпка, уяска, фазотрон, филька, фіцька, фіяти, ф.Ія

ворити, фоІ-югра.иа, фонограф, фоно,югіи, фору.и, франк, франки, фудu 

ти, футрена, хабанера, хабуз, хванчкара, хвостатш:я, .~лющ, хорошатtІ, 

хохля 1, хохля2 , центаврія, цівкати, цу га, чартttзм, чебреtfЬ, червоногаря

чий, черінем, черн!!ць, чертеж, чuколонок, чимсати, •шнга"t, чирус, чttс

тотіл, чоло.икати, чорган, чунє, чупарниt't, чупер, ч.урбак, чути, чуха, чу

харчитu, шандьор, шапканя, шаранець, ІА.tатан, шваля2 , швщікнутu, ше

влюга, шелюхатася, шеметати, шепечuаа, шепірка, шепча, шибиткува

тші, ишголля, ишпіка, шпроканчик, шкаtюріжний, шкалубина, щкандрон, 

шкаравать, шкарб, zur;apпeтa, шкінька, tuлящttна, ш.нарагдuк, иz.наршпи

ся, t.имекнуть, ш,иердавка, ш.ипткші, шнtіркu, шовковtщя, zunupaг, шпари· 

ти, шпику:zЯЦІЯ, шпируватtt, шпаруни";, щпотатuся. цщбена, шито.zя, 

штуб, zитурпак, щувердиця, щупінка, І1Аурпатися, tuутрувати, щещке 

не, щиголь 2 , U{llЛI0 1LKa 1 щипапіча, щільнzи:. щуплуватий, щур~,, юк, юхвар~ . . 
ка, юхта·, юхторати, явза, ягла, ялutt. я,Juщник, яр.иоша, ярчовина, 

ятерки, ящур2 ; О.Б. Ткаченко в межах відредагованих ним частин уклав 

статті фогаш, частина, частинначка, •щфирка, <mаюгубок, чванttтttся, 

чвирінок, чвірк, чвіркайло, чебрtщя, чев'ядиr'1ІL, чезнутtL, <tекати, чель. 'Lелядь, 

ченбурити, ченч.цк, чепель, чепера, ч.еп,'ЦЬ, чеповзати, чепряга, чепури 

ти, червлениzі, червоний, чередень, <tере,иха, чере.ища, череннuй, чересла, 

ч.ерешня, черінь, черлянка, черпіта, черсати, •tерствий, чертець, черун, 
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Від редакційної колегії 

чершошище, •tетирхатий, чехарда, чому, чопити, чопнути, •юрба, чорти

крепка, чортоплуд, •tтири•ш, •tубелів, •tувствиця, чув'як, •tуга, чугурець, 

чудасія, чудофай, чукурділь, чулко, чуманіти 1 , чуманіти2 , чумичка, чум

ка, чупати, чуперадло, чупірдати, чупні, чуприндій, •tурупітка, чухна, 

чучва, чучело, чушка2 , чьити, чьолнок, шабай, шабатати, шабатура, ша

баш, шабєта, шавка, шавкати, шавкун", шаdкий, щадровиu, шакнути, 

шалащ, шалина, шалтqй, шальон, щалюна, шамрати, tuамрашка, июн

дар, шантавий2 , шанька, шанар, tиаран 1 , щаран', шарнути", шарпанка, 

шарпати, шарпатиння, шарувати~. шарх, шатувати, швайка, швалька, 

шварний, шведина, швельгіт, швендяти. 

Комп'ютерний набір !_Q_ Анніно'і (літери Ш-Я). 
Над технічним оформленням тексту тому працювали молодші наукові спів

робітники Т.Я. Борисова і Л.М. Корнієнко. 
Том рецензували докт. філол. наук В.В. Лучик і докт. філол. наук 

В.П. Шульгач. 

ЕЛЕКТРОННА &І&ЛІОТЕКА 

«ІЗБОРНИК» http://litopys.kiev.ua/ 
4.1V.2012 



ант античне 

арх. архаїчне 

а стр. астрономічне 

біол. біологічне 

буд. будівельне 

ге о гр. географічне 

гонч. гончарне 

евф. евфемізм 

займ. займенник 

збільш. збільшувальна форма 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 
(додаток) 1 

СКОРОЧЕННЯ РЕМАРОК 

імен. іменник 

лінгв. лінгвістичне 

МИСЛ. мисливське 

міф міфологічне 

морськ. морське 

на з. називний 

нар. народне 

палеонт. Палеонтологічне 

прийм. прийменник 

при км. nрикметник 

ре л. релігійне 

риб. рибальське 

рун. рунічне 

спорт. спортивне 

уроч. урочисте 

фам фамільярне 

фіз. фізичне 

фонет. фонетичне 

хім. хімічне 

СКОРОЧЕННЯ НАЗВ МОВ, НАРІЧ І ДІАЛЕКТІВ 

авар. аварська кор. корейська 

адиг. адигська лангобард. лангобардська 

арк. аркадське лемк. лемківське 

балк. балканське лес б. лесбійське 

венет. венетська ляськ. ляське 

вогул. вогульська (мансійська) мікен. мікенське 

водськ. водська нан. нанайська 

генуез. генуезьке неаnол. неаполітанське 

гуц. гуцульське пуг. nраугорська 

джаг. дж агатайська nу гр. праугрійська 

днорв. давньонорвезька nфін прафінська 

днфранІ' давньонімецько-франкська ретором. ретороманська 

дсканд давньоскандинавська сам од. самодійська 

дфранк. давньофранкська сдат. середньодатська 

евен. евенкійська сельк. селькуnська 

еск. ескімоська скіф скіфська 

кабард кабардинська убих. убихська 

каз.-тат. казанськататарська фарер. фарерська 

кайк. кайкавське фінік. фінікійська 

карн. кар11атське ф -уг. фін о- уго ре ька 

картв. картвельська чак. чакавське 

ка чин. качинська юкагир. юкагирська 

кільд. кільдине ьке 

1 Див т. \, с І4-35: т. З, с. 7-8; т 4. с. 7-8: т. 5, с. 7 
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Голоскевич - Голоt.:кевич Г Правописний слов
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у1 (прийменник з місц. і зн. в.), в, 
ув, уві, lуво] Нед, (префікс) у-, в-, ув-, 
уві-, вві-, [уво-] Нед; - р. в, в-, во, 
во-, вн-, бр. у, у, ва-, ува-, др. в'Ь, 
в'Ь(н)-, п. w, we, w(п)-, ч. v, ve, v(п)-, 
СЛЦ. V, VO, ВЛ. W, we, WO, WO, НЛ. W, 

we, wo, wa, болг. в, в'Ьв, у, ув, м. в, во, 
у, СХВ. у, ва-, СЛН. V, СТСЛ. R'Ь, R'Ь(н)-; -
псл. v-ь; - результат фонетичної видо

зміни прийменника псл. *v-ьп (<*-ьп < 
іє. *оп), у якому початкове v- проте
тичного походження; - споріднене з 

Прус. еп <•В•>, ЛТС. te- «ТС.>>, ЛИТ l, iii(g) 
нс.•>, гр. Єv, Єvі, [iv], лат. en, in, ірл. in, 
ГОТ. in, НВН. in; CTCJJ. R'Ь зі ЗН. В. 

nов'язувалося з іє. *up-, *ub- (Meillet 
IF Anz. 21, 85, Etudes 160). - Фасмер 
І 262; Шанский ЗСРЯ І З, З; Горя~в 58; 
Bri.ickner 597 -598; Machek ESJC 67З; 
Holub-Lyer 495; Schuster-Sewc 1572-
l57З; Skok ІІІ 5ЗЗ; Trautmann 69; 
Кluge-Mitzka З26. 

у2 (прийменник з род. в.), в, ув, 
(nрефікс) у-, в-; - р. у, у-, бр. у, у, 
ува-, др. СТСЛ. оу, 'tf, у, П. Ч. СЛЦ. U, 

бош. схв. у; - псл. u, u-; - спорідне

не з прус. au- (aumusnan <<умивання•>), 
JІТС. au- (aumanis <•Не при своєму розу
мі~). лит. au- (auliiik <•взагалі•>), лат. 
au- (auferre <•забирати•>, aufugio <•тікаю, 
уникаю.>), гр. пu <•знову; далі~. дірл. 6, 
Ua <<Від, ГеТЬ•>, ГОТ. aupeis <•ПУСТИННИЙ•> 
(*autlos <<ВіддаЛеНИЙ•> ), дінд. ava <<ВНИЗ; 
ГеТЬ•>, ав. ava <•ТС.•>, ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє. 

*au- <<у; від; з; вниз•>. - Фасмер IV 
142; Черньtх І! 279; Преобр. І!, вьtп. 
последний Зб; Bruckner 590; Machek 
ESJC 665; Младено в 64 7; Skok Ш 5ЗЗ; 
Trautmann 16; Meillet Etudes 158; 
Walde-Hofm. І 79; Pokorny І 72. 

у 

у3 (вигук для передачі різних почут
тів - переляку, незадоволення, доко
ру, погрози, здивування, захоплення 

тощо); - р. у (вигук на позначення 
страху, докору, ганьби та ін.), бр. у 
(вигук на позначення докору, погрози, 
невдоволення), p.-ІlCJI. оу, п. u <•а!, оІ•>, 
боJІГ. у <<ВИГУК ІІОДИВУ і ЖаХу•>, М. у, CTCJI. 
оу; - результат фонематичного оформ
лення інстинктивного вигуку, подібно
го до а!, і!, о!; можливо, первісно пере
давав страх, погрозу і був пов'язаний з 
імітацією звуків, які видають дикі тва

рини. - Фасмер IV 142. - Пор. а2 , 
j2, 02. 

у4 (вигук, що передає гудіння, зави
вання та ін.), у-у <•ТС.•>;- звуконаслі
дувальне утворення, що являє собою 
імітацію звуків різного походження -
голосу тварин, плачу людини (дитини), 
звуків працюючих механізмів тощо. -
Пор у3 • 

у- (непродуктивний приіменний пре
фікс, що вистуf!ає н [уборок] <•невели
кий лісок біля веJІИкого лісу•> Ч, [увал] 
<•Підвищене місце з рослинністю, яке 
переходить у рівнину•> Ч, [угорок] <•па
горб•> Ч та ін. і має основне значення 
<•Зменшення, відокремлення, знаходжен
ня поряд•>, а також як початкове у

(ву-) в деяких давніх словах, спільних 
для різних слов'янських мов, яке відби
ває давній префікс зі значенням запере
чення, позбавлення, зменшення); - р. 
у- (увоз, уд6л <•низина•>, уток, утльиі), 
бр. у- (ут6к), др. оу-, у- (оувоз'Ь, 
удоль <<долина; яма•> ), р.-цсл. ж
(жчьрмьн'Ь <•червонуватиЙ•>), n. wq_
(wq_dot <•вузька заглибина•>, wq_Hy 
<<С.:І3бКИЙ•>), Ч. СЛЦ. U- (uvoz; Ч. UtJy, СЛЦ. 
ut\y), ВЛ. ~U- (wutfy <<СТОМЛеНИЙ; СЛаб-
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убавлЯти 

КИЙ•>), болr. в'Ь- (віт'ЬК <<УТОК•>), СХВ. 
у- (удолина, удо;ье <<Гірська долина•>), 
СШ!. VO- (vote\), СТСЛ. N.- (.ж-) (Н.1"'Ьі\ЬІІ1, 
.жрод'Ь); - псл. *Q-, *оп- (перед голос
ними); - nов'язане з ав. ana <<На, че
рез•>, ГОТ. ana <<На•>, Гр. CxVCx <<На; вгору; 
уздовж•>, лат. an-(hё\6); зіставляється 
також із rrpyc. en <<В•>, лит. l/in], JІТс. Іе-, 
двн. н. in, лат. in (en), гр. Єv; ·іє. *an-, 
•·оп-, *en-, *g-. - Черньtх Il 279; Фас
мер !V 142-143; Преобр. ll, вьrn. 
nоследний Зб; Bruckner 597; Machek 
ESJC 665-666; Skok ІІІ 533. - Пор. 
вутлий, онуча, убогий, увічити. 

убавлЯти <<зменшувати розмір, об'єм, 
кількість, віднімаючи частину•>, уба
вити; - nрефіксальне утворення від 

кореня бав- із nсл. baviti, каузативної 
форми до дієслова byti. - Див. ще 
вИбавити, у-. 

убаратати <<товкти, обдирати (про
со)•> Нед; - неясне; можливо, nрефік
сальне утворення від *баратати, фо
нетичного варіанта до боротати <<очи
щати від лузги (просо)•> (пор. [обо
ротати] <<очистити від лузги•> Ж, [оба
ратати] <<сильно nобити•> Ж), яке пев
ної етимології не має; можливо, також, 

що боротати є зворотним утворенням 
від [оборотати], яке могло виникнути 
з *обворотати, префіксаJtьноt·о nохід
ного від [вор6тати] <<обрушувати зер
но в ступі•>, що вважається етимологіч

но неясним; не виключений, однак, його 
зв'язок із ворочати і далі з вертіти; 
пор. шодо семантики 11. wierciec <<крути
ти, вертіти; терти, розтирати вертінняМ•> 
(наприклад, мак). - Пор. боротати, 
ворота ти. 

[ уббандожити] <<обгорнути, обмо
татИ•> Корз, [уббандожитися] <<обв'я
затися чим-небудь під час захворювання, 

зв'язавши кінні; (перен.) обгородити
СЯ•> Корз; - бр. ]убандь'tжьщь] <<упхну
ти, засунути•>; - афективне утворення 
не зовсім ясного походження; можли

во, пов'язане з [бандажувати] <<бинту
вати, накладати пов'язку•>. - Пор. 
бандаж. 
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убирати 

[убдиртус] (ірон.) <<обірванець (про 
дітей); голодранець•> Корз; - резуль
тат фонетичної видазміни сJюва [об
дертус], утвореного як псевдолатинізм 
від (об)дерти.- Див. ще дерти, об. 

/убдіжу{Jувати] <<обкрадати, обби
рати•> Ме, [убдіжурити] «ТС.•> тж; -
утворення з префікса уб-, фонетичного 
варіанта об-, та дієслова *діжурити 
<<ЧергуватИ•>, що nоходить від р. дежу
рить <<ТС.•>, із розвитком семантики <<чер
гувати•> --) <<Стерегти, підстерігати•> --) 
<<(підстерігши), обкрадати•>. - Див. ще 
дежурний, об. 

[убежберити] <<уперіщити•> КІМ; -
неясне. 

убезпека, убезпечати, убезпечи
ти - див. безпека. 

[уберезь] <<долина з nотоком•> Ч; -
очевидно, префіксальне утворення від 
берег; можливо, виникло на основі при
йменникового сnолучення у березі. -
Див. ще берег, у1 • 

[уберлозиться] <<забруднитися гря
зюкою•> Чаб; - префіксально-суфіксаль
не утворення від берлога; пор. барло
ЖІітися <<Валятися в калюжі•>. - Див. 
ще барліг, у1 • 

[убехкать(ся)] <<теnло одягнутися•> 
Ча б, [вбехкать( ся), убехкувать( ся), 
вбіхкувать( ся) І «rc.•> тж, [убехка
ний, вбехканийІ тж; - афективне ут
ворення від бех, вигуку на позначення 
шуму від удару при падінні; пор. на
бехкати <<щільно втискуючи, наповни
ти; [багато в щосr, накидати]•>. - Див. 
ще бех 1 • 

[убздуритися] (у сполученні уб
зд!)рилося йому) <<спасти на думку, за
лізти в голову•> Нед; - :>аnозичення з 
по .. 1ьської мови; п. ubzdurzyc <<уявити 
собі щось, вимаритИ•> є префіксальним 
утворенням від bzdurzyc <<ПЛести дур
ниці•>, nохідного від bzdura <<дурниця•>, 
nов'язаного з [bidziec] <<Говорити дур
ниці, видумуватИ•>, що споріднене з 

укр. бздіти. - Stawski І 53. - Див. 
ще бздіти. 

убирати, убиратися, уберечко, уби
ральник, убиральня, убирання, убирач, 



убиsісник 

убирнuй, убирок, убuря, убfр, убірання, 
убор, убс5рщик, убраний, убраннЯ, 
убранетво -див. брати. 

убиЯсник <•чорт, з,1ий дух Г; rІрі
звисько чорта Нед•>; - результат фо
нетичної видазміни слова [обаЯсник] 
<•злий дух, що r1рилітає вночі•>, як насJІі
док його деетимологізації і вторинного 
зближення з убити. - Див. ще оба
Ясник. 

[убідИ:ть(ся) J <<Переконати( ся)•> Чаб, 
[вбідить( ся) І <•Те.» тж, [убіждать( ся) J 

<•Переконувати( ся)•> Ча б, [ вбіждать (ся)] 
«ТС.•> тж; - заnозичення з російської 
мови; р. убедить( ся) <•ІІереконати(ся)•> 
є префіксальним утворенням від др. 

бtдити <•Переконувати•>, з яким пов'я
зане укр. [бідитиІ <•лаяти, ганьбити•> 
Ж. - Горяев 384; Фасмер IV 143; Чер
НЬІХ І! 279; Ляпунов ИОРЯС 31, 37-
38. -Див. ще бідИ:ти, у1 • 

[убізвічите] (іран.) <•образити, ду
же скривдити когось•> Корз; - резуль
тат фонетичної і семантичної видазмі
ни слів [убе:зв{чити] <•скалічити; завдати 
шкоди здоров'ю, вкоротити життя•> О, 
[обезвічити] <<ТС.•> тж, префіксальних 
утворень від [безв{ччя] <<Каліцтво•>. -
Див. ше безвіччя, у1 • 

[уб'їдатися] <•сваритися, сnереча
тися з ким-небудь•> Корз, [уб' Яда] <•МО
рока, клопіт, гризота•> !\орз; - nрефік
сальне утворення від їсти, аналогічне 
до заїдатися <•сваритися; загострюва

ти стосунки з кимось, [ заводи-r:и гостру 
суперечку Корз].>. - Див. ще їсти, об. 

[убйориІ <•однr•> О; - запозичення 
з польської мови; п. ubicSr, мн. ubiory 
нс.•> походить від ubierac, ubrac <•одя
гати, одягнути•>, що є rrрефіксальним 
утворенням від brac <•брати•>, пор. укр. 
убір, убор. - Bruckner 590-591. -
Див. ше брати, у'. - Пор. убирати. 

[убліrте] <•злягти, захворіти на три
валий чаС» Корз; - фонетичний варі
ант слова облягти, шо є префіксаль
ним утворенням від лягти; пор. семан
тично аналогічне злягти <•занедужа
ТИ•>. - Див. ·ще лягтИ, об. 

убогий 

\убліжний] <<тривалий, затяжний•> 
Корз; - фонетичний варіант слова об
ліжний, що є ІІрефіксальним утворен
ням від лежати, ,zожити. - Див. ще 
лежати, об. - Пор. облога. 

[убJІіцаІ (іхт.) <•Красноnірка, Scar
dinius erythrophthalmus L.•> Дейн; -
результат фонетичної видазміни слова 
[вобліцаІ <•плітка, Rutilus rutilus L.•> 
Дейн, що є демінутивним утворенням 

від вобла <•Плітка; краснопірка•>. - Див. 
ще вобла. 

ублЮдок (знев., лайл.) <•людина з 
різко негативними рисами: виродок•>, 

ублЮдковий, ублЮдочнUІі; - бр. [уб
лЮдакІ <•маля від тварин різних порід•> 
(Носович); - очевидно, запозичення з 
російської мови; походження р. ублЮ
док <•ІJОмісь; (лайл.) позашлюбна дити
на; людина з негативними рисами•>, за

фіксованого з 1802 р., остаточно не 
з'ясоване; nрипускається можливість 

його походження від незасвідченого 
*ублудок, пов'язаного з блуд (nом'як
шення л' під вnливом вь1блядок <•уб
людок, байстрюк•> ), яке походить від др. 
блясти <•nомилятися; розпусничатИ•> 

(Фасмер IV 143; Преобр. І!, вьІП. nослед
ний 37); не виключається вrJJIИB на 
формування р. ублЮдок слова верблЮд 
(Черньrх І! 279-280) - Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 428; Горяев 384; 
Bern. І 60, 62. -Див. ще блуд, блядь. 

убогий <•бідний, недорогий; мізер
ний; нікчемниЙ•>, вбогий, убогенький, 
вбогенький, [уб{жський], [уб{зький], 
[убожшийІ Нед, убогенька, вбогенько, 
убого, вбс5го, [убіж] <•бідняки•>, [убіж
жяІ <•убозтво•>, [убога] <•небога•> Нед, 
[убожj <•біднота, бідняки•>, убожество 
<•убогість, бідність•> СУМ, Г, І І ед, вбс5-
жество, [убожинаІ <•біднота•> Нед, [убож
ство] <•убожество•> Г, Бі, убозтво, вбоз
тво, убогшати Куз. [убожати] <•бід
нітИ•> Г, Нед, Пі, [убожuтиІ <•ТС.•> Пі. 
убож{ти «ТС.•> СУМ, Г, Нед, вбожіти, 
убожішати, вбожішати, [убожчати] 
<•ставати біднішим•>, [убожшати] нс. •>, 
[збожіти] <•Збідніти•>, [зубожіти] «ТС.•>, 
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убодь 

[зубожитися] «ТС.>>, [зубожити] <<зро
бити бідним,>; - р. убогий <<бідний; 
немічний; мізерниЙ>>, бр. убогі, др. 
оубогсь <<бідний, жебрак; увічниЙ>>, п. 
ubogi, Ч. ubohy, СЛЦ. ubohy, боJІГ. убог, 
СХВ. убог, CJIH. ubog, CTCJ!. 0\(БОГЬ; -

ПСJІ. Qbogь з первісним значенням <<ПО
збавлений багатства>>, Qbog·ьjь; - ут
ворення з префікса Q-, що тут означає 
заперечення, відокремлення, і кореня 

bog-, наявного в псл. Ьоgь, bogat·ь, укр. 
багатий, бог. - Горяев 384; Фасмер 
IV 143; Преобр. !І, вьm. последний 
37; Чернь1х ІІ 280; ЦьІгаtrенко 498; 
Bri.ickпer 591; Machek ESJC 393; Ho
lub-Kop. 400; Holub-Lyer 495. - Див. 
ще бог\ у-. - Пор. багатий, збіжжя, 
небіж, небіжчик. 

[убодь] <<СХИЛ гори, звернений до 
сонця>> Ч; - неясне. 

убористий <<З вузькими, дрібними, 
бшвько розташованими літерами та не
великими проміжками між словами (про 
почерк, шрифт, друкованиИ текст)•>; -
запозичення з російської мови; р. убо
ристьtй є префіксальним утворенням 
від брать, якому відповідає укр. бра
ти. - Див. ще брати, у1 • 

[уборойка] <<обора•> О, [йуборойка] 
«ТС.>> тж; - результат фонетичної ви
дозміни слова оборонька, демінутивної 
форми від обора. - Див. ще обора 1• 

[ уборошна] <<жнива Ча б; збиральна 
кампанія Л•>, [убс5рушна] нс.•> Чаб; -
бр. уборачная «ТС.•>; - запозичення з 
російської мови; р. убс5рочная (у сполу
ченні уборочная кампания) походить від 
убирать (урожай), що є префіксальним 
утворенням від брать, якому відповідає 

укр. брати. - Див. ще брати, у1• 
[ уборщиця] «Прибиральниця•> Ча б; -

зшюзичення з російської мови; р. убс5р
щица нс.>> походить від убирать <<при
бирати>>, що є 11рефіксальним утворен

ням від брать, якому відповідає укр. 

брати. -Див. ще брати, у1 • 
[убосоноч І <<без шкарпеток або онуч; 

босоніж>> Л; - бр. [убасс5нач]; - пре
фіксальне утворення від *босоноч, *бо-
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соніч, яке виникло, очевидно, як резуль
тат фонетичної видазміни *босонож > 
босоніж, складного прислівника, утво
реного з основ слів бс5сий і нога (див.). 

[уботу] (назва, пов'язана з випасан
ням та годівлею овець) Дз Доп. УжДУ 
4, 109; - неясне; можливо, перебуває 
у зв'язку з [бота] <'отара>> тж. - Див. 
ще ботей. 

[убрекутитися] <<сісти, недбало роз
валившись, або .ІІЯГТИ>> Корз; - неясне. 

[уброїтися] <<зробити під себе•>; -
запозичення з білоруської мови; бр. 
[убруіцца] є префіксальним утворенням 
ВіД [бруіць] <<МОЧИПІСЯ•>, (бруіцца] <<ХВорі
ТИ на енурез>>, похідного від бруіць 
<<Мочитися•>, що виникло внаслідок семан
тичної видазміни слова бру{ць <<ШВидко 
текти, переливатися•>, бруfцца <<Текти, 
ЛИТИСЯ•>, З ЯКИМИ споріднені бр. (брун] 
<<ХВИJІЯ, течіЯ>>, укр. [бр у я І <<ШВидка те
чін в ріЧІLі; протяг•>; для бр. бруіць при
Іrускається звуконаслідувальне похо
дження (9СБМ І, 382-383); на укра
їнському rрунті можливий вплив слова 
брс5їти <<пустувати, грішитИ•>. - BrUck
ner 42. - Див. ще бруя. - Пор. 
броїти. 

убрус <<Старовинний жіночий голов
ний убір; [скатерка СУМ, Г].>; - р. уб
рус <<жіноча головна хустка; рушник•>, 

др. убруссь <<рушник•>, ч. obrus, ubrus, 
болг. убрус <<Хустка; рушник•>, обрус 
нс.•>, схв. убрус, слн. ubп}s, obrus, 
СТСЛ. 0\(БРО'(С'Ь; - ПСЛ. obrus, ubrus; -
префіксальне похідне з rІрефіксами о-, 
u- від кореня, що зберігся в цсл. 
Бр·ь.снжтн <<СтертИ•>, р.-цсл. Брvснтн 

<<Гладити; точити•>, укр брус, [брис
нувати]. - Фасмер lV 144; BrUckner 
372; Machek ESJC 407, 519-520; 
Holub-Kop. 400; Bern. І 90; Mikl. EW 
370. - Див. ще обрус. 

[убулона] (буд.) <<веrхні крихкі ша
ри деревини•> Корз, [убулс5нистий] 
<<Крихкий. неміцниЙ•> Корз; - результат 
фонетичної видазміни сJюва оболона із 
семантичним розвитком <<Оболонка, верх

ніИ шар (чогось)>> ----) <<Верхні крихкі ша
ри деревини>> ----) <<крихкий, неміцний вза-



убухкать 

галі•>. - Див. ще болона. - Пор. бі
лий, болоння, болото. 

[убухкать] ,,тепло одягнІ•> Чаб, 
[вбухкать] «ТС.•>, [убухкаться, вбух
каться, убухкувать, вбухкувать, убух
куваться, вбухкуваться] непло одяг
ТНСЯ•> Чаб; - афектнвне префіксаJІЬНе 
утворення від внгуку бух, аналогічне 
до убехкать. - Днв. ще бух. - Пор. 
убехкать( ся). 

[убхалЮчите] <<довестн до ладу ко
гось, щось; зробнтн порядок у чомусь•> 
Корз; - неясне; можлнво, префіксальне 
утворення від не засвідченого * халючи
ти (< *хаЮчити), nохідного від [хая
ти] <<ЧИСТІПН•> Нед. - Днв. ще об, 
хаяти. 

[убшонданий І <<обтріпаннй, обскуба
ннй (про домашню птнцю)•> Корз; - не 
зовсім ясне; можлнво, пов'язане з [ш6н
тавий] <<обірваннй, подертнЙ•> (днв.). 

. І 
ув, увr - днв. у. 

увага <<зосередження думкн або зо
ру, слуху на будь-якому об'єкті; прихнль
не ставлення, турбота; зауваження, 
nрнмітка; пояснення до тексту; (заст.) 
честь, шана•> СУМ, Нед, [ввага] <<Пова
га, пошана•> Бі, [уважка] <<уступка nрн 
покупці•>, [уважник] <<спостерігач•> Нед, 
[уважистий І <<точно внкладений, пояс
неннЙ•> Нед, уважливий (вважливий), 
уважний, уважливо (вважливо)' уваж
но, уважати (вважати)' уважити 
(вважити), уважитися ( вважитися) 
<<зважитнся •>, [уважу ва ти] <<Помічатн •>, 
[зувага] нактовна увага, повага•> Ж, 
[заувага] <<зауваження, прнмітка•>, [за
уважати] <<помічатН•> Ж, зауважити, 
зауважувати, неувага <<неуважність•>, 
[неввага] нс.•>, [невважливий] <<неуваж
ннЙ•> Ж, [невважний] <<ТС.•> тж, неуваж
ний, [незавважний] Куз, [незавваж
ливо] <<Непомітно•> Ж; - р. уважать 
~шанувати•>, бр. увага <<увага; шана•>, 
П. uwaga <<увага, зауважеННЯ>>, Ч. uvaha 
<<міркування, роздумн•>, бош. уважавам 
~поважатн, шануватн•>, м. уважува, схв. 

уважавати <<враховуватн•>, уважити 
<<Взятн до увагн, врахуватн•>; - запо-

увівненький 

знчення з польської мовн; п. uwaga є 
префіксальним утворенням від waga, 
якому відповідає укр. вага. - Фасмер 
IV 144; Чернь1х !І 280; Bruckner 596, 
598-599; Machek ESJC 674; Holub
Kop. 405; Holub-Lyer 499. - Днв. ще 
вага, у'. - Пор розвага. 

уваржити -див. варrа2 • 
lувенеровати] <<Вшанувати•> Пі; -

запозичення з польської мови; п. uwe
nerowac <<ВШанувати; ПрНГОСТИТИ•> Є Пре
фіксалЬННМ утвореННЯМ Від wenerowac 
<<Шануватн•>, що походнть від weneracja 
<<Шана, честь, nоважання•>, джерелом 

якого є лат. veneratio <<честь, nовага•>, 

пов'язане з venus <<JІюбов, кохання; 
прнваблнвість•>, Venus ,,богння кохан
НЯ•>. - Kopalinski 1036; Walde-Hofm. 
ІІ 747, 752-753.- Див. ще вене
рИ:чний. 

[увентЮх] <<Вітрогін, хвалько•> Нед; -
неясне, можлнво, афективне утворення 
на основі [вантюх], [вантух] (днв.). 

увера, уверий - див. верий. 
[увертатиj <<рубати•> ВеУг; - не 

зовсім ясне; можливо, пов'язане з уг. 
ver <<бнтн•>, verte <<(він) бнв (його)•>. 

увертЮра <<оркестровий встуn до 
оп~рн, балету, кінофільму тощо; оркес

тровнИ концертннй твір•>; - р. бош. 
увертЮра, бр. уверцЮра, п. uwertura, 
ч. ouvertura, слц. ouvertura, вл. uwer
tira, м. увертира, схв. увертuра, слн. 
uvertura; - заnознчення з французької 
мови; фр. ouverture <<Відкрнття; початок•> 
походнть від нар.-лат. *opertura, пов'я
заного з лат. apertora <<отвір•>, aperTre 
«Відкрнвати, ВіДХИЛЯТИ>>. - СІС- 853; 
Чернь1х ІІ 280; Фасмер IV 144; Kopalinski 
1018; Holub-Lyer 350; РЧДБЕ 745; 
D;·uzat 521. - Пор. репертуар. 

увесь -див. весь'. 
увижатися - днв. вид. 
увихатися - днв. вихати. 
[увівненький] <<ВвічливиЙ•> О; - не 

зовсім ясне; можлнво, результат контамі
нації слів ув{чливенький від ув{чливий 
та увиватися (біля кого) <<догоджати 
(кому)•>. 

ІЗ 



увід 

увід -ДИВ. вестИ. 
[увіз] <•дорога в балці, в яру Г, Нед; 

ущелина О•); - р. ув6з <<узвіз, тіснина, 
міжгір'я•), др. оувоз'Ь <<підйом•), п. wq_
woz <<ЯР>), ч. слц. uvoz <<тіснина; дорога 
в ущелині•); - псл. QYOZ'Ь; префіксальне 
утворення від дієслівної основи vez
<•Beз-•). - Фасмер IV 144; Преобр. ІІ, 
вьІn. последний 37; Bruckner 597; Ma
chek ESJC 672, 688; Holub-Lyer 499. -
Див. ще везтИ, у2• 

[увірий] <<косоокий•) О; - др. уви
рити <<Скосити (про очі)•); - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з [верийІ 
<<Вигнутий, зігнутий•), [увериіі] <<Кри
вий>), що зіставляються з ч. [uvlry] <<ПО
короблений, ВИКрИВЛеНИЙ>), СЛЦ. uverit' 
<<КрИВИТИ, КоробитИСЯ>), СЛН. SVГeti 
<<ЗМорщуватися>), zvirati <<Викривлятися, 
згинатися•), для яких реконстру19ється 

псл. *vігь <<косиЙ•) (Machek ESJC 672); 
не виключений також зв'язок з вuрла 
<<Виnуклі очі•), пор. [вірлатий] <<ВИ
трішкуватий•) Ж, бр. вірлатьr не.•), схв. 
вjJ/ьав <<косоокий, з пошкодженим оком•), 
р. [верли6кий] <<косоокий; який повер
тає в усі боки очима•>, для яких припус
кається находження від ІІсл. *v"г-1-
<<Повертання, обертання>). - Див. Ще 
вИрла, вирлоокий. 

[увіритися] <<набриднути, обридну
ти, надокучити, остогиднути; допекти• 

Г, Бі, Па, Корз, [увірЯтися] «Набрида
ти, докучати Г, Бі; важко даватися ко
мусь Нед•), [ввірЯтися] <<докучати•) Бі, 
[увіратися] <<допікати, набридати•) Па, 
[увіристий] <<настирливий, надокучли
вий•); - бр. [уверсіцца] <<Чіnлятися, на
бридати причіпками•), [уверьщца] <<ОС
тогиднути, надокучити•); - не зовсім 
ясне; можливо, результат семантичного 

розвитку увІритися <<довіритися, пере
конатися•), що є префіксальним утво

ренням від віра. - Див. ще віра\ 
уве ,Ра. 

[увірнути] <<Потонути•) Г; - очевид
но, результат контамінації слів упірщ)
ти і вир. 

[увічити] <<СКалічити>) Нед, [ув{чє] 
«Каліцтво•) Нед; - запозичення з ро-
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ув' яз 

сійської мови; р. увечить <<калічити•) 
утворене з префікса у- зі значенням 

<<nозбавлення•) та іменника век <<ВіК•), 
первісно <<сила; здоров'я•). - Фасмер 
IV 144; Чернь1х li 280-281; Преобр. 
Il, ВЬІП. последний 37. - Див. ще. вік, 
у1 • - Пор. безвіччя, зувічити. 

увічлИвий <<Чемний•) СУМ, Нед. 
ввічлИвий СУМ, Ж, [вічлuвий] «ТС.>) 
Нед, увічливо, вв[чливо; - очевидно, 
похідне утворення від [увІч] <<наяву, в 
очі•), [ввіч] «ТС.•); можливо, спочатку 
означало ной, хто (завжди) перед очи
ма•) з подальшим семантичним розвит

ком <<люб'язний, ласкавий, привітний, 
запобіГЛИВИЙ>). -Див. Ще ОКО1 , у1 • 

[увойє] (зб.) <<rюдовжні бильця бер
да в ткацькому верстаті, обмотані шпа
гатом, у які вставляються тростини•) 
Л; - бр. [ув6іньr] <<nланочки для закріп
лення тростин берда•>; - префіксальне 
утворення від вuти <<скручувати•> (пор. 
[в6їти] <<nлести огорожу• Ж, р. увой 
<<увивання•>, увойчивьrй Даль). - Див. 
ще вИти\ у1 • 

увулЯрний <<звук, при утворенні 
якого активним органом є язичок•>; -
р. увулЯрньrй, бр. увулЯрньr, п. uwu
larny, ч. uvularnl, болг. увуларен; -
ліІІІ'Вістичний термін, утворений на ос
нові елат. Ovula <<Язичок піднебіння•> 
(< лат. uvula), що є демінутивною фор
мою лат. Ova <<Виноград; язичок підне
біння•>, для якого припускається похо
дження від і є. *oiwa-І 0iwa- /їwа- <<ягода, 
виноград•>, з чим пов'язується також 
укр. іва. - СІС2 853; Kopaliriski 1018; 
Holub-Lyer 499; РЧДБЕ 7 45; КІеіn 
1684, 1685; Wa1de-Hofm. ІІ 849. -
Поr.. іва. 

[увусьцЮжитися] <<звикнути долю
дей, до нового місця•> Корз; - префік
сальне утворення від [вусцЮжитися] 
<<звикнути до нового середовища (про 
дитину)•> Корз, яке, можливо, є резуль
та·rом злиття і фонетичної видазміни 
сnолучення займенників *(в)ось це та 
дієслова (у)жuтися, (при)жuтися. 

ув'яз, ув' яз ка, ув'Язливий, ув'Язне
ний, ув'Язнення, ув'Язнювати, ув'язь
див. в'язати. 



ув'Ясло 

[ув'Ясло] <<Підвіска як коштовність, 
прикраса>> Нед; - очевидно, пов'язане 
з бр. вясл6 <•зв'язка, низка дрібних 
nредметів,>, [вЯсло, вЯсла], р. [вЯсло] 
<<жгут соломи, яким зв'язують снопи; 
nояс>>, [свясло] <<Перевесло•>, др. сьвя
сло, що походять з *вязсло, утвореного 

від в'язати.- ЗСБМ 2, 327; Фасмер І 
375, ІІІ 584. - Див. ще в'язати, у1• -

Пор. св'Ясла. 
угав (у сполученні без угаву ~без 

nерерви>>), в гав <<ТС.>>, [у гава] ~пере
шкода, затримка, припинення>> Бі, [вга
ва] «ТС.>> тж, угавати <<Припиняти ро
бити що-небудь; припинятися, зникати; 
[затримувати; уповільнювати Біk без
угавний <<безперервний, невпинний>>, не
угавний, невгавний, невгаваючий' не
вгсівучий СУМ, Пі, невгавущий, не
угавно, невгавно, невгаваюче, невга
вуче, невгавсіти УРС, Пі; - власне 
українське утворення, що не має певної 
етимології; припускається зв'язок з го
віти <<постити,>, а також з псл. *goveti 
«бути спокійним, стриманим>>; укр. уга
всіти зіставляється з уговкати, угов
тати <•заспокоїти•> та вигуком гов 
(РМ 1934 V 204). - Див. ще гов, го-

, ' 1 
ВІТИ, ГОВТаТИ, r. 

[угадзувати] <<догоджаТИ>> О; - не 
зовсім ясне; можливо, результат конта

мінаuїі слів газдувсіти «rосподарювати, 
розnоряджатися>> Пі, [га:здати] «ТС.>> і 
lугождати]. 

[угай] (присл.) <<постійно, безперер
ВНО>> КІМ; - не зовсім ясне; можливо, 
ПОХідне утвореННЯ Від гаяти <<Затриму
вати; марно витрачати (час)>>, при яко
му префікс у- має заперечувальне зна
чення (тобто <<не витрачаючи марно ча
су, безперервно, постійно, весь час>>). -
Див. ще гаяти, у3 • - Пор. угав. 

угара (розм.) <<Відчайдушна люди
на, зірвиголова>>, [угарний! <<завзятий>> 
КІМ; - р. [угар] <<зірвиголова; буян>>, 
[угарь] «ТС.>>, бр. [угар] <<спритний, та
кий, у якого все горить у рукаХ>>; -
похідне утворення від основи *гар <<да
нина; взяття в неволю>>, від якої гюхо
дять також бе:згар, гарний, гарувати; 

угловона 

первісно могло мати значення <<озброєні 
дружинники, які супроводили зібрану да
нину до давньоруських князів>>. - Мель
ничук Мовозн. 1969/1, 30-33.- Див. 
ще гарний. - Пор. безгар, гара, га
рувати, зугарний. 

[угаяти] <<клопотати>> Пі, Нед; -
не зовсім ясне; можливо, запозичене з 
чеської мови; ч. uhajiti <<захистити, від
стояти>> пов'язане з hajiti <<захищати, 
охороНЯТИ•>, ЯКОМУ Відповідає укр. гая
ти. -Див. ще гаяти. 

угварка - див. гвар. 
угіддя <<ділянка орної землі; зруч

не, сприятливе для чого-небудь місце•>, 

вг{ддя «ТС.•>, [уг{дний] <<ПрИЄМНИЙ•>, 
[вг{дниu] <<ТС.•>; - р. уг6дье, бр. уг6д
дзе; - nохідне утворення від год, пор. 
з іншими префіксамн [зг{ддя] <<Майно•>, 
[пог6ддя] <<СПриятливий чао. - Див. 
ще год, у1 • 

угіль, угалля, угілець, угzлля, уг
лuна, углftрство, уголь, уголлє, уг
лuстий - див. вугіль. 

[угіЯшити] <<убути» ВеУг; - nре
фіксальне утворення від основи запози
ченого з угорської мови іменника hija 
<<нестаток>>, nов'язаного з уг. ст. hi <<не
долік, брак,,, дальші зв'язки якого не
ясні. - Barczi 121, 123; MNTESz І! 
112. -Див. ще гія 2 , у 1 • 

[ углечеваті] (бот.) << Haloragaceae 
R. Br.>> Mak, Нед; - неясне. 

угличі -див. уличі. 
І угловець] (зоол.) <<Павук, Tegenaria•> 

Нед; - похідне утворення від [!}гол] <<КУ
ток•>; назва є частковою калькою нім. 
Winkelspinne, складної назви з іменни
ків Winkel <<куток>> і Spinne <<павук•>. -
Днв. ще вугол. 

[угловйна] «долина між двома го
ра!>'ІИ>> Ч, [угловuще] <<долина з nото
КО!І1•> тж; - результат фонетичної ви
до:~міни слів улоговина <<Заnадина з по
ло:·нми схилами•>, [улогвина] <<долина 
між двома горами; мокра, заболочена 

низина; низина, поросла JiicoM•> Ч, [уло
говище] <<долина з nотоком>> Ч, можли
во, nід впливом вугол <<кун. - Див. 
ще лог, улога. 
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углsінка угор 
----------·-----·---·-··----·--------------------------------------

[углsінка] (орн.) «бджолоїдка зви
чайна, Merops apiaster L.•> Дейн, [уг
лЯночка] <<ТС.•> тж; - очевидно, пов'я
зане з вугіль, [угіль], хоч мотивація 
назви не зовсім ясна; найвірогідніше, 
вона зумовлена яскравим оперенням 

птаха, що нагадує жевріючу вуглину; 

пор. синонімічні назви птаха у польсь
кій мові: wq_glik, ogпik, zapalacz. - Во
їнств. - Кіст. 208-209; ПтицьІ СССР 
376-377. -Див. ще вугіль. 

[угнати] <<розмовляти в ніС» Г, 
ВеЗн, Нед, [угнавіти] <<ТС.•> Г, Нед, 
ВеНЗн, [угнавеttь] <<гугнявиЙ•> Г, Нед, 
ВеЗн, [угнавкаj «rугнява жінка•> О, 
[угнdк] <<ГугнявиЙ•> Г, Нед, [угнdвий] 
«ТС.•> тж; - результат спрощення форми 
вугнати <<Гугнявити•> внаслідок відпа
діння початкового в-, яке сприймалося 
як протетичне, що з'явилося, як і в бр. 
[вугнЯвіць] не.; пхикати•>, замість по
чаткового г- в укр. гугнЯвити, бр. гу
гнЯвіць. -Див. ще гугнИти. 

[угнітний] <,м'який, придатний для 
ліплення•> Куз, ВеБ; - пов'язане з гні
тИти <<давити, битИ•>. - Див. ще гне
сти, у1 • 

[угнойок] <<гнила, трухлява колода•> 
Корз; - р. угн6й <<добре перепрілий пе
регніЙ•>; - пов'язане з гноїти, гнuти, 
пор. утворені від цього самого кореня 

гнойовИк, гнойовuсько і под. -Див. ще 
гнИти. 

[угнявити] <<Видавити з-під шкіри в 
худоби личинки•> ВеУг; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з гнести 
(див.). 

угонкати - див. гов. 
уговтати - див. говтати. 
угода, угодник, угодовець, уг{ден, 

уг{дний, уг6ден, уг6дливий, угодний, 
уг6жий, угождати, узг{днювати -
ДИВ. ГОД. 

угол, углuна, угло, угловець, уг6ль
ник, угластий, угольний- див. вугол. 

[уголов] <<капиця Чаб; деталь ці
па - пет ля на бияку або ціпилні; шкі
ряна петля на ціпі 0•>, [вогол6у, вал6в, 
волов] «ТС.•> О; - фонетичний варіант 
слова [вуголов]. -Див. ще вуглова. 
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[уголовний] <<кримінальниЙ•> Нед; -
бр. [угалоуньt] <<дуже важливий, термі
новиЙ•>; - очевидно, запозичене з ро
сійської мови; р. уголовньlLЇ є похідним 
утворенням від голова, яке в давньору
ській мові означало також <<убитий 
(злочинцем)•>, пор. др. голов'Ьник <<убив
ЦЯ•>, головщина <<убивство•>, або є пря
мою калькою лат. capitalis <<який сто
сується голови, тобто життя; дуже не
безпечний, смертельниЙ•> чи нім. ст. Ha
uptverbrecheп <<Кримінальний злочин•>. -
Фа емер-Трубачев IV 146; Преобр. ІІ, 
вьІп. последний 38; ЧерньІх ІІ 281-
282. -Див. ще голова. 

[ уголовок] <<Лісовий клин•> Ч; -
очевидно, похідне утворення від [угол] 
не.•> тж. -Див. ще вугол. 

угомонИти <<заспокоїти, утихоми
рити, умоВИТИ•>, невгомонний; - р. 
угомонИть, бр. угаман{ць «ТС.•>; - утво
рення, ПОВ'язане З гоміН <<рОЗМОВИ•>. -
Фасмер IV 146; Mikl. EW 71. -Див. 
ще гомін. 

[угомонний] (у сполученні угоман
на палата <<Кримінальна палата•>) Нед, 
Пі; - жартівливий вираз, що виник у 
результаті заміни в сполученні уго

л6вна палата семантично затемненого 
слова уголовна фонетично близьким 
угомонна, похідним від угомонИти 
<<заспокоїти, утихомирити•>. - Пор. уго
ловний. 

[угонзати] <<Втекти, вислизнути•> 
Нед, Пі, [угонзнути] <<ТС.•> тж; - р. 
угонзать, угонзнуть <<Тікати; уника
ти•>; - не зовсім ясне; можливо, афек
тивне утворення, пов 'язане з [ гомза
тис я] <<Вертітися, копошитися•> О; пор. 
[згомозuтися] <<Прийти в рух, замет{
шитися•> Я. - Див. ще гомзатися, у. 

[угонник] <<угодник•> О; - резуль
тат фонетичної видазміни слова угод
ник унаслідок асиміляції приголосних 
д - н. - Див. ще год, у1• 

[угор1 ] «Поле під паром, пар; пере
ліг•> Нед, О, [угор] <<ТС.•> О, Дз; - бр. 
[угор] <'виоране поле•>, п. ugor <<Пар; 
переліг•>, ugor, ugora не.•>, ч. слц. 
uhor, болr. угар, СХВ. угар «ТС.>>; -



угор 

псл. Qgorь <<випаJrений ліс. rrризначе
н нй для полЯ•>, що є префіксальним 
утворенням від оснавк дієслова *goreti 
(при підсічному землеробстві nоля вн
никали після випалювання лісів); зістав
лялося також із свн. снн. anger, двн. 

днн. angar <<лука, місце, заросле травою•>, 
н. Anger <<луг, вигін, галявина•> і далі, 
без форманта -r-, з дісл. дат. eng, шв. 
iing, снідеRл. enc, гол. enk <<ПОЛе•> (Ma
chek ESJC 667). - Bruckner 593; Ho
lub-Kop. 401; Holub-Lyer 496. - Див. 
ще горіти\ у-. 

[угор2 ] <<почервоніння. набряк шкі
рн від укусу кліща або овода Л; (ент.) 
личннка овода підшкірного бичачого, 

Hypoderma bovis L. Дейн•>, [угоfь, угр] 
<<JІИЧИНКа ОВОД<J>> ДеЙН, [угарЬ (мед.) 
<<Вугор•> О; - р. угорь <<вугор (у шкі
рі)•>, ч. uher, СJІЦ. uhor не.•>, вл. wuhra, 
НЛ. wuger, боJІГ. в'Ьгарец <<ЛИЧННКа, 
черв'як•>, СХВ. угрк <<ТС.>>, СЛН. ogrc 
<<Вугор•>; - псл. *Qgrь, звідки також 
вугор <<Прищ•>; пор. [вугар] <<rедзь; личин
ка•> ВеБ. - Machek ESJC 666-667; 
Holub-Kop. 401; Holub-Lyer 496. -
Див. ше вугор2• -Пор. вуж. 

[угораІ <<Перекір•> (у сполученні на 
угору <<ycyrrepeч. наперекір•>) Бі, [вг6раІ 
<'те •> тж, [у горний І <,упертнЙ•> Куз. [угор
но] <<уnерто, зухвало•>, [уг6рити] <<роби
ти, чнннтн всупереч, наперекір•> Бі. 
[вг6рити] не.•> тж; - не зовсім ясне; 
можлнво, пов'язане з гора (пор. узЯти 
гору <<ПеремоГТН, ГІОДОЛаТИ•>, у тому ЧИСЛі 
і в переносному значенні); не виключе
ний також зв'язок з п. ugorzyc (komu) 
<<образити (когось), допекти (кому), доку
чити•>, яке зіставляється з gorze норе; бі
да•>, укр. горе. - Bruckner 593. - Пор. 
гора, горе, завгорити, огурнИй. 

угорець <<nредставник народу, що 
становить основне населення Угорщи
НИ•>, [угор] <'):торець•> Г, Чаб, УгорщИ
на, [угорщсік] <<назва угорського бика•> 
Нед, угри (іст.) <<Назра стародавнього 
кочов,ого племені•>, [Угри] <<Угорщина•> 
О, [Угроньки] «ТС.•> тж, [угрин] <<уго
рець•>, [угринчук] «ТС.•>, [угринка] <<угор
ка•>, угорський; - р. [угрин, угор-

угриковатий 

ский], бр . . tігрьt, уг6рскі, др. угрин'Ь, 
мн. угре, п. w~gier, w~grzyn, ч. Uher, 
Uhrin, слц. Uhor, вл. wuher, болг. унга
рец, м. Унгарец, схв. угар, _угрин, с.-цсл. 
жrpнtt'h, мн. жrр€, слн. Oger; - псл. 
Qg:ьrinь; - пов'язане з елат. Ungari, 
Ungri, Hungari, в якому початкове h
пояснюється впливом етноніма Hunni 
<<Гунни•> ( Фасмер IV 14 7), з сгр. Ouyypot, 
ОuуурІи6<;;, що базуються на тюркському 
етнонімі 'Ov6youpщ елат. Hunuguri, Ono
guria terra, булг. оп ogur, дтюрк. оп 
oguz <<десять огузьких родіВ•>; давнім за

позиченням зі слов'янських мов є длит. 
unguras <'угорень•> - Преобр. ІІ, вьrn. 
последний 39-40; Собалевский ИОРЯС 
26, 19; Bruckner 609; Rudnicki Prast. 2, 
І 71; Otr~bski IF 203; Nemeth ZfSIPh 8, 
286-287. - Пор. венгерець. 

[ угорпиЯк І ( ент.) <<Червневий хрущ. 
Rhizotrogus solstitialis•> Нед, Куз; - nо
в'язане з [угор 1 ] <<nоле під паром•>, оче
видно, як часткова калька німецької 
назви цього жука Brachkiifer, складно
го утворення з Brache <<поле під па
ром•> і Kiifer <<жук•>. -Див. ще угор'. 

угорка' <<сорт сливи, Prunus domes
tica L.•>, угорська слИва не.•>, угорки 
(мн.) «ТС.•> Mak; - похідне утворення 
від етнічної назви угорець; назву слив 
дана за походженням сорту; пор. та

КоtК укр. венгерка <<ТС.•> від венгерець, 
р. венгерка «ТС.>> від венгр, П. W~gierka 
«сорт яблук; сорт слиВ•> від W~gier. -
Днв. ще угоrець. - Пор. венгерець. 

[угорка2 (бот.) <<сорт безостої nшe
HHLti, Triticum vulgare L.•> Mak; - не 
зонсім ясне; можливо, похідне від 

угорець, тобто <<сорт nшениці, що по
хоцить з Угорщини•>, пор. [татарка] 
<<сорт твердої пшениці, Triticum duгum 
Desf.•> Mak. пшенИця польська <<Triti
cum polonicum L.•>. - Бісюліна-Кло
ков 285; Анненков 363-364. - Див. 
ще угорець. - Пор. угорка'. 

уграк - днв. вугор2 • 
угри - див угорець. 
l угриковатий І (у сполученні угрико

ватиu волосинок) (:юол.) <<довгаста інфу
зоrія пантотрихій, Pantotrichum enchelys•> 
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угрпика 
-----

Нед; - nохідне утворення від угор 
(вугор); назва інфузорії пояснюється 
видавженою формою їі тіла. - Див. 
ще вугор1 • 

[угринка] (зоол.) <<(вид черв'яка) 
в'юнок, Enchelys pupa•> Нед, [угрuця] 
(зоол.) <<ШКідник сільськогосподарських 
рослин з родини нематод•> КІМ; - nо
хідне утворення від вугор <<риба•>; на
зва мотивується схожістю форми тіла 
черв'яка з вугром; rюр. укр. вугрuця 
<<Черв'як круглої форми•>, р. [угрица] 
<<дрібний глист•>. -Див. ще вугор1 • -

Пор. угор2 • 
[угрИнок] (бот.) <<ВИд гриба•>; -

очевидно, похідне від угрин <<угорець•> 
(пор. польський гриб); назва мотивує
ться тим, що гриб особливо розповсю
джений на території, де живуть угор
ці. -Див. ще угорець. 

угруно - див. вруна. 
lугрущати] <<Переконувати, умовля

ти; умовляти суворо, з докорами і по
грозами; [журити; засмучувати] Нед•>, 
[вгрущати] <<ТС.•>; - не зовсім ясне; 
можливо, похідне утворення від неза
снідченого *грусть < псл. grustь < 
*grudtь <<СуМ, смуток, ЖУ.рба>> (пор. р. 
грусть <<сум, смуток•>, [погрустИть] 
<<Погрозити пат,цем•>, схв. ст. грусти

ти <<Нудrпи•>, cJпr. grustiti <<робити ІІро
тивним•>, grust <<Відраза•>), яке загаJІЬ
ноприйнятої етимології не має. - Пор. 
грИзти, груда. 

угу1 (частка) (уживається при вира
женні згоди, підтвердження, у значенні 
«Так•> ), угукати <<Погоджуючись із спів
розмовником, говорити часто угу•>; - р. 
угу (стверджувальна частка); - звуко
наслідувальне утворення, що є спробою 
фонематичного оформлення нечленоро~ 
дільного стверджувального звучання, яке 

здебільшого вимовляється із закритим 
ротом, не розтуляючи губ. - Пор. гм. 

[угу2 ] (вигук) <<нур, nек•> О; - не
ясне; можливо, утворилося шляхом nо

щюєння й наступного спрощення вигуку 
гу. - Див. ще гу. - Пор. ігі, угуІ, ху. 

[угузний І <<Непривітний, грубий•> 
О; - не зовсім ясне; можливо, афектив
не утворення, що виникло в результаті 
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контамінаrLіЇ слів [угурний] <<упертнй, зу
хваJrий; непрнвітний, грубиЙ•> і гузно 
<<зад•>. -Див. ще гуза, угурний. 

угукати <<ВНдавати звукн, схожі на 
угу (про nтахів); [крнчатн угу (про со
ву) Нед]•>; - похідне утворення від ви
гуку угу, який виник унаслідок фонема
тичного оформлення крику деяких птахів 

(пор. н. Uhu <<пугач•>, уг. buhu «ТС.•> то
що, а також українські дієслова nодіб
ного звукона.слідувального nоходження: 
кахкати, тьохкати і т. ін.). - Пор. 
пугу. 

[угурний] <<упертий, норовнстий, 
зухвалий СУМ, Г, Нед; неnривітний, 
грубий, упертий Г, 0•>, [вгурний] СУМ, 
[угурно, вгурно] СУМ, [угурЯти] «Гор
дувати; бутн впертим, зухвалим•> О; -
очевидно. фонетичний варіант первіс
ного [огурний], що виник унаслідок аси
міляції початкового о - у. - Див. ще 
огурнИй. 

lyroraти] <<nогано зробити•> Г; - не 
зовсім ясне; можливо, результат фоне
тичної і семантичної видазміни неза
снідченого *у кокати, похідного від ко
кати <<бити, стукати, розбивати•>. -
Днв. ще кокати 1 • 

уда1 
- днв. удо. 

уда2 , удално, удиця, удка, удлище, 
удити -див. вудка. 

удав (зоол.) <<Велика хнжа неотруй
на змія•>; - р. удав, бр. yдaf.j; - nре
фіксальне утворення від кореня дав-, 
наявного в дієслові давuти; назва мо
типується тим, що змія умертвляє жер
твv, стискаючи, здавлюючи ·r-i. - Фас
ме·р IV 148. - Див. ще давИти, у1 • 

удавати, удатися, удака, уда
ле~{ь, удаль, удавальник, удання, удан
ство, уданість, удатність, удаток, 
удаха, удача, удачник, удаваний, уда
лий, уданий, удатний, удачий. удач
ливий, уздати -див. дати. 

удар СУМ, Нед, вдар, ударник. 
удірництво, ударний, ударницький, 
ударити <<вчннити удар, rюкарати 0•>, 
вдарити, ударитися, вдаритися, уда
рЯти, вдарЯти, ударЯтися, вдарЯти
ся, зудсірник Куз, неударний; - р. 



ударник 

удар, удdрить, бр. удdр, удар~ць, др. 
ударсь <•у дар (грому); стук•>, ударити 
<•ударити об землю; кинути на земJІю; 
стукнути; накинутись•>, 11. udar. uder
zenie, uderzyc, Ч. uder, СЛЦ. uder, 
udriet', нл. deris <•ударити•>, болг. удар, 
ударя, удрям, м. удар, схв. удар, уда
рити, слн. udar, udariti, стсл. оvдАрн
тн; - утворення з префікса у- і кореня 
дар-, спорідненого з дерти, драти, які 
через псл. *derti, *dьrg і dьrati, derg 
зводяться до і є. *der- І dor- І dera- <•ко
лоти, здирати (шкуру)•>; а в удdр з 
nсл. а < іє. о; зіставляється з гр. о~рн:;; 
<•суnеречка; бій, битва, боротьба•>, дінд. 
daras нріщина, щілнна, дірка•>, dpJ~ti 
«розколює•>. - Фасмер IV 149; Чернь1::с 
ІІ 284; Bruckner 592; Machek ESJC 
666; Holub-Lyer 496; Младенов 649; 
Pokorny І 206-208. - Див. ще дерти. 

\ударник] (бот.) <•Приворотень зви
чайний, Alchemilla vulgaris L.•> Mak, 
См; - суфіксальне утворення від удар; 
мотивація назви не зовсім ясна; мож
ливо, вона є частковою калькою, пор. 

англ. breakstone <•щебінь•>, де break <•би
ти, ударяти•>, stone <•камінь». - Див. 
ще удар. 

[удатися] <•зв'язатися ременем•> 
ВеУг; - неясне. 

\удви] <•nодвійно•> О; - нерегуляр
не 11охідне утворення від два, синоні
мічне прислівникам удв{чі, удвійці. -
Днв. ще два, у 1 • - Пор. узадві. 

[удворійошний] <•Ввічливий, чем
ннй (кавалер)•> Лизанец; - заnозичення 
з угорської мови; уг. udvarias, [udvarijas] 
~те.•> nоходить від udvar <<двір (зокрема, 
королівський, князівськнй)•>, що пов'я
зане з nсл. dvогь, укр. двір. - Лизанец 
629; MNTESz ІІІ 1023-1024. - Див. 
ще двір. 

удйд, удід, удод, удуд- див. одуд. 
lудйдка] (іхт.) <,будь-яка дрібна ри

ба; верховодка, Alburnus charusini; дріб
на риба, що плаває біля дна водойми•> 
Дейн, [уd{пка, уд[тка, уdудка] <•Вер
ховодка•> тж. [уdс5дка] <•верховодка; пліт
ка, Rutilus rutilus L.•> тж; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з [удd] <•вудка•>, 

у до 

удити <<Вудити•> і nервісно означало 
<<риба, яку ловлять вудкою•>; зближення з 
уdотка ( іхт.) <<а вдотка•> позбавлене 
підстав. - Див. ще вудка. - Пор. 
авдотка. 

удйла, удuльниіt - див. вудИла. 
l у дйрrати І <•обмолотитн (JibOH )» 

О; - результат фонетичної та семан
тичної видазміни дієслова [дергати] 
<<смикати; чесати клоччя дергальним 

гребенем•> Ме. -Див. ще дерrати. 
_удій, уд{йний, уд{йність - див. 

доїти. 
[удільня] <<Острівець на ріці•> Ч; -

похідне утворення від удити <<ловити 
рибу вудкою•>, тобто це <•місце (в тому 
числі острів), де рибалки ловлять рибу 
вудкою•>, пор. рибальня <<Місце рибальсь
кого nромислу•>; кореневе і замість и -
результат деетимологізації слова. -
Див. ще вудка. 

удмурт <<nредставник угро-фінської 
народності•>; - р. бр. удмурт, n. Ud
murta, ч. слц. Udmurt; - як самоназва 
народу удмурт є складним словом, 
утв~реним .зі слів удм. уд (назва nле~ 
меНІ) нез ясованого походження 1 
мурт <•Людина; чужий, незнайомий; 
\чоловік; наречений]•>, сnорідненого з 
комі март <<Людина•>, ерз. мокш. мирде 
<•Людина; чоловік•>, що виводяться з nра
форми *merta, запозиченої з ірансь
кнх мов, пор. перс. murd (mard) <•Чоло
вік•>, ав. marata <<людина•>; первісне 
значення слова <<Людина з rІлемені 

уд•>. - Удмурт.-рус. словарь 1948, 302; 
Льпкин-Гуляев 174-175. Пор. 
МОJ?ДВа. 

lудну] <•всередині•>; - результат 
злиття прийменникового сnолучення у 
дну <<Всередину•> (пор. [дні] <•всере
дині•>, др. дсьнt, дсьну <<ТС.•>; изсь дсьну 
<<ізсередини•>). - Див. ще дно, у1 • -

Пор. упну. 
l у до І <•стегно; частина тіла, кін ці в

ка., Нед, Куз, [yda І «ТС.» Куз; - р. уд 
<•частина тіла; чле1н, бр. Івуда, уд6] 
<<стегно•>, др. удсь, ydo не.; шматок•>, 11. 
ud, udo <<СТеГНО•>, Ч. СЛЦ. ud <<ЧЛеН•>, 
болr. уд «ТС.•>, СХВ. f}д <<ЧЛеН (тіла); КіН-
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цівка>>, удо «ТС.>>, CJIH. Ud, СТСЛ. 0\(Д'Ь 
<<член; частина тіла>>; - пcJr. udo, 
udь; - загальновизнаної етимології не 
має; зіставляється з р. удить <<зріти, на
бухати>> і вь'tмя (Якобсон - див. Фас
мер-Трубачев !V 148; Горяев 385); іс
нують припущення про утворення за 

доnомогою nрефікса u- від давнього ко
реня -d·ь [< іє. *dh(ё)-] (Трубачев Рем. 
терминол. 236), про nоходження від іє. 
*au- <<Від, геть>> (звідки укр. у2 ) і кореня 
іє. *dh(ё)- <<щось відокремлене•> (Holub
Kop. 400), про спорідненість з Jraт. omen
tum <<Плівка, яка обволікає нутрощі; жи

рова плівка•>, ав. Ot1a- <<ЖИр>> (Petersson 
Verm. Beitr 126-127, проти Walde
Hofm. ІІ 208), про с:порідненість з гр. 
&pt1pov (Machek ESJC 666), з р. об-уть, 
из-уть, узда (Младенов 649) або з лит: 
uodega <<хвіст•> (Погодин РФВ 32, 270). -
Фасмер-Трубачев IV 148; ЗСБМ 2, 
209; BrUckner 592; Skok ІІІ 535. 

[удобарити] <<зрозуміти•>, [удоба
ритuся] <<Мати звичку; ввести в звич
ку•> О; - р. [удобарить] (кого або кому) 
<<Подаруватн, розщедрнтнся; задовольни

ти, облагодіятИ•>, [удобаривать] «ТС.>>, 
[удобариваться] <<Хазяйнувати вдома, 
уnравлятисЯ•> Даль; - неясне; моЖJІИ
во, пов'язане з добрий. 

удобен, удобенний - див. доба. 
І удоб'є] <<земля, придатна для обро

бітку>> Л, [невдоба, невдоб'є] <<неnридат
на для хліборобства земля•> тж; - р. 
[удобье] <<зручність; земля, nридатна для 
використання•>, [удоба, удобь] «ТС.•>, бр. 
[уд6ба] <•зручна, nридатна земля•>; -
утворення, пов'язане з доба, пор. 
\уд6бен] <<ПридатниЙ•>. -Див. ще доба. 

удова, вдова, удівець, вдівець. удf
вонька. вдівонька, удівство, вдівство, 
удовенко, вдовенко, удовецтво КІМ, 
удовець. вдовець, удовИця, вдовИця, 
удови<tенко, вдови<tенко, удовu<tка, вдо
вu<tка, удов~на, вдов~на, удовий, вд6-
вий, удовин, вдовин, удовИний, вдо
вuний, удовИцький, вдовuцький, удо
вuлий, вдовu<tий, удовіти, вдовіти, 
удовувати, [уд6вовати] Пі, вдовува
ти, \заюдовuти] ~стати вдовою•>, ов-
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удовлsіти 

довілий, овдовіти, [одовець] <<удівець•> 
Ж, [одовu<tинІ Ж; - р. вдова, бр. 
удава, rr. wdowa. ч. сJщ. vdova, вл. нл. 
wudowa, болг. вдовuца, м. вдовица, схв. 
удова, СЛН. \tdova, СТСЛ. R'ЬДОRА; - ПСЛ. 
vьdova <•ТС.•>; - споріднене з прус. wid
dewo ( < *vidav~). ав. vioava <<вдова>>, гр. 
~іt1єщ <'неодружениЙ•>, лат. vidua <<Вдо
ва•>, viduus <<овдовілиЙ•>, гот. widuwo 
<<Вдова•>, двн. wituwa (н. Witwe), ір. 
fedb, дінд. vidh~va <<Вдова•>, vidhu~ 
<<ОВдовілиЙ•>, vidhu- <<бути самотнім•>, 
які зводятьсн до іє .. *ueidh-, *uіdh
<<роз'єднува·ги, розлучати, відділяти>>. -
Фас мер-Трубачев І 281-282; Труба
чен Терм. родства 112-113; Преобр. І 
68; Черньrх !_1 Зб; BrUckner 605-606; 
Machek ESJC 680; }jolub-Lyer 503; 
Skok ІІІ 536; Schusteг-Sewc 1698; Traut
mann 357; Кluge-Mitzka 865; Uhlen
beck 286-287; Pokorny 1127-1128. 

удовіль <<досхочу, уволю•> Чаб, уда
валь «ТС.•> тж, вдоволення, вдов6лений, 
удовольнЯти, удовольнИти (ся); - пре
фіr\саJrьне утворення від rrрислівника 
доволі, що виник із словосrюлучення 
до волt (rюр. др. доволt <<достат
ньо•>). -Див. ще воля, до1 , у 1 • 

[удовки] (бот.) <•айстра, Aster l. •> 
Л. [удuвки, удівки] <•айстра верболис
та, Aster salicifolius Schol.>>, [удовів 'lO

бim] <<фіалка триколірна, братки. Viola 
tricolor L.>>; - п. wdowka <<фіалка три
колірна•>, схв. удовица «ТС.•>; - похід· 
не утворення від удова; назва nоясню
ється, очевидно, цвітінням айстр nізно 
восени, пор. інші народні назви квітки: 
мороз' осінь, осін<tак; назви фіалки 
триколірної, І!ов'язані з удова, могли 
бути навіяні іншими найменуваннями 
рослини, пов'язаними з назвами осіб 
(ІІор. укр. сир{тки, браткИ. брат-і
се,:трd, схв. маnеха, мarzиja тощо). -
Див. ще удова. - Пор. вдова, вдо
вушка. 

[удовлsіти] <•задовольняти, у:доволь
НЯТИ>> Нед, Куз, [удовлuти] «Те.>> 
тж; - р. [удовлЯти] «Те.; забезпечува
ти уволю>>, [удовлuти] <<ТС.•> (церк.) 
(Даль), бр. \удаулЯць] «ТС.>> (Носа-



удоволений 

вич); - можливо, результат спрощен
ня форм удовольнЯти, удовольнИти, 
nохідних від воля; не виключений зв'я
зок з др. дов'Ьлtти (< стсл. докьі\'"h'Гн 
<<бути доста тнім •>), що також сnорідне
не з воля, вел{ ти. - Фасмер І 521; 
Преобр. І 71. - Див. ще воля. 

удоволений, удоволення, удоволе
но, удоволИти, удоволЯти; - nохідні 
утворення від nрислівника доволі (< др. 
доволt), пов'язаного з воля. - Див. 
ще воля. - Пор. удовіль. 

[удогань] <<НавздогіН•> КІМ; - утво
рення з нрефікса у- та основи дієсJІова 
доганЯти, похідного від гнати, пор. 
паралельне удогонь «ТС.•>. - Див. ще 
гнати, у1 • 

[удолити] <<Погано зробити•>; - не
ясне. - Пор. удонити. 

[удоля] <<Здібність, уміння, обдаро
ваність•> Нед, [удольний] <<Здібний, при
датниЙ•> Нед; - запозичення з польської 
мови; п. udola немпераменТ», udolny 
<<енергійний, здібний, здатниЙ•>, як і п. 
zdolny <<здібний, талановитиЙ•>, nов'язане 
з n. dola, якому відповідає укр. доля. -
3СБМ З, 325; BrOckncr 92. -Див. ще 
доля 1 • 

]удонити] <<ІІогано зробити; уділи
ти, наділити•>; - афективне утворення 
неясного nоходження. - Пор. удолити. 

удосталь - див. досталь. 
удостачу - див. достаток. 
удотка 1 

- див. авдотка. 
[удотка2 ] (бот.) <<купальниця євро

nейська, вовча лапа, Trollius europaeus 
L.•> Mak, См, [удотки] нс.•> Пі, См; -
результат фонетичної видазм і ни сл ів 
[авд6тки Пі, Mak, авд6тька Mak] 
не.•>, мабуть, запозичених з російської 
мови; р. авдотки «ТС.>> походить від 
зменшеної форми жіночого особового 
імені Авдотья (Евдокuя); мативанія 
назви неясна; пор. не саме ім'я в назвах 
риб та птаха: укр. [авдотка] (іхт.) 
<<щиnавка•>, р. [авдотка] (іхт.) <<Го
лець•>, авд6тька (орн.) <<одуд•>. - Фас
мер І 59. - Див. ще авдотки. - Пор. 
авдотка. 

[удрилювати] (у сnолученні удри
лювати в задаток) <<Відрахувати На 

ужално 

задаток•> О, [вдрилЯти, всJрулити] «ТС.•> 
тж; - не зовсім ясне; можливо, афек
тивне утворення на основі дієслів 
друлити <<ШТовхати, кидати•>, дрилЯти 
нс. •> або загюзичених з гюльської мови 
drylowac, drelowac <<очищати плоди від кі
сточок•>, nов'язаних з dryl <<свердло•>, від 
якого nоходить укр. дриль. - Див. ще 
дриль, друлити, у1 • 

[удручИти] <<стомити•> О; - р. уд
ручать <<Пригнічувати, засмучувати•>, 
удручuть, др. удручити <<засмутити•>, 
дручити <<мучити, пригнічувати•>, n. 
udr~czac <<ГІригнічувати, засмучувати•>, 
dr\czyc <<мучити, знущатися•>, слн. drociti 
<<ГІjJИГНіЧуВаТИ•>, СТС'Л. 0\(ДрЖЧН'ГН <<ЗМУ
ЧИТИ>>, оvдржчЕttнк <<умертвіння (пло
ті)•>; - префіксальне утворення від 
[дручuти] <<мучити•> Бі, пов'язаного з 
[друк] <<Велика дерев'яна nалиця•> Ж, 
Бі, що є фонетичним варіантом слова 
дрюк; спочатку могло означати <<Поби
ти палицею>>, а згодом набуло перенос
них значень <<мучити, пригнічувати; втом
лювати•>.- Фасмер IV 150, І 543-544; 
Чернь1х ІІ 284-285: Bruckпer 96-97; 
Веrп. І 229-230. -Див. ще дрюк. 

[удян] <<досить багато; дуже потріб
но•> Лизанен, [удьон] «ТС.•> тж; - запо
зичення з угорської мовн; уг. ugyan «ТС.•> 
є утворенrJям неясного походження. -
Лизанец 629; MNTESz ІІІ І 026-1027. 

[у€мний] <<негативниЙ•> Нед; - пре
фіІ<сальне утворення, паралельне до 
відЄмний «ТС.•>; префікс у-, очевидно, 
за зразком слів типу убогий <<бідниЙ•>, 
[угурний] <<уnертий, зухвалиЙ•> тощо. -
Див. ще імати, у1 , Яти. - Пор. 
ві;1,'€мний. 

[уєнно] <<разом, спільно; в одне ці
ле•> О; - результат злиття прийменни
кового СЛОВОСІІОJІУЧеННЯ *у t·дно З ІЮ
даЛЬШОЮ асиміляаією приголосних дн > 
> нн. -Див. ще єден, у'. 

уж, ужеіка - див. вуж. 
[ужавий] <<в'язкий (про деревину)•> 

Критенко (усно); - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з ужва, вужва, вузол, 
в'язати (див.). 

[ужално] <<ручка, держак пуги•> 
Нед; - результат фонетичної видазміни 
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ужамати 

слова пужално <<ТС.•>, похідного від пу
га. - Див. ще пуrа. - Пор. вужва, 
уж ва. 

[ужамати] <•розжувати; зрозуміти•> 
Г; - р. ужа.мкать <•з'їсти•>; - не зо
всім ясне; можливо, афективне утво
рення, що виникло в результаті конта

мінації слів утЯмити і жувати. -
Пор. жувати, тЯмити. 

[ужанція] <•звичаЙ•>; - 11. uzans 
<•прийнятий звичай, практика, вживан
НЯ», ч. uzance <•звичай (при укладанні 
угоди)•>; - фонетичний варіант слова 
узdнція <•торговельний звичаЙ•> ( CICZ 
853), запозиченого з італійської мови; 
іт. usaпza походить від лат. Osus <•зви

чаЙ•>. - СІС2 853; Holub-Lyer 499. 
Див. ще узус. 

ужа-ужа- див. rиджrа. 
ужачка - див. вужачка2 • 
[ужачки] (бот.) <•Півники болотні, 

lris pseudacorus L.•> Г, Mak, [ужачка, 
ужички] «ТС.•> Mak; - р. [ужачкиJ 
«ТС.•>, [ужик.J <•вовче тіло болотне, Co
marum palustre L.•>, [узик] «ТС.•>, бр. 
[ужачкі, вужачкі] <•півники болотні•>; -
похідне демінутивне утворення від уж 
<<ВУЖ•>; назва мотивується формою пов
зучого кореневища, яке нагадує вужа, 

або місцем поширення рослин (вогкі 
луки, болота), де водяться вужі, змії; 
р. ужик виводиться з узик, яке вважа

ється похідним від узкий <<вузькиЙ•>, за 
формою листя рослини, що відбито та
кож у літературній назві р. сdбельник 
<<вовче тіло болотне•> (Анненков 178). -
ЗСБМ 2, 212; Шамота 18. - Див. ще 
вуж. 

[ужва] <<мотузка з пруття, лози або 
дуба Г, Нед; мотузка з гнучкого пруття 
Кур; велике дерев'яне кільце, яким з'єд
нуються між собою плуг і колісня Г; 
кільце зі скручених гілок смереки для лю
шні, огорожі; кільце, за яке чіпляють 
гряділь; кільце зі скручених гілок, яким 
зв'язують драбину з люшнею 0•>, [уж
ви] <•вірьовки в гойдалці•> Л, [ужба] 
«ужва•> Чаб, [ужевка] <сужва Нед; ка
пиця Мо•>, [ужuвка] <<Мотузка•> Чаб, 
[ужuвки] «мотузкИ•> Пі, [ужик] «дере-
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уже 

в'яна зак()утка для скріплення чого-не
будь•> Л, [ужuсько] <•мотузка дЛя ув'я
зування сіна на возі•> Г, Нед, [ужuще] 
«мотузка Г, Нед; мотузка, я·кою прив'я
зують рубель; товста мотузка; ·стара 
товста мотузка; довга товста мотуз

ка 0•>, [ужівка] <•вужівка•>, [ужілка] 
нс.•>, [ужав] <•ужва•> Г, О, [уж6вка] 
«мотузка О; мотузка з гнучкого пруття 
Кур; дерев'яна закрутка для скріплення 
чого-небудь Л; кільце з гілок ліщини 
0»; - р. [уже] <<Вірьовка•>, [ужuще] нс., 
зав'язка•>, схв. уже «ТС.•>, стсл. жж€ 
«ТС.•>; - утворення від псл. *Qze <сужва•>, 
паралельного до *VQze <<вужва•> (< *von
zjo-), які пов'язані з *(v)Qzьlь <<ВузоЛ», 
v~zati.- Фасмер IV 152; ЗСБМ 2, 211, 
212, 213. - Див. ще вузол, в'яза
ти. - Пор. вrжва. 

[ужrнути «ударити•>; - бр. ужг
нуць «уколоти, укусити; швидко зник
нути•>; - не зовсім ясне; можливо, 
афективне утворення на базі джигну
ти <•куснути, жальнути, кольнути» або 
семантично видозмінене запозичення з 

польської мови; п. [uzgnqc, uzegnqc] 
<•припекти, припалити, обпекти•> спорід

нене з укр. жегтu. - Пор. джнrати. 
уже (присл. і підсилювальна част

ка), вже, [уж ВеЛ, ужень Нед, юж 
Нед, ВеЛ] нс.•>; - р. уже, уж, [уж6] 
<•(коли-небудь) пізніше, rіотім•>, бр. 
уж6, [ужа], др. уже <•вже; ось уже; і; в 
такому разі», р.-цсл. ю <•уже, тепер», 

н€ ю <еще не•>, п. juz, ч. jiz, uz, [juz], 
слц. uz, вл. juz (hizo), нл. juz Uuzo), по
лаб. jauz, болг. уж, схв. [jyp], ст. jype, 
СЛН. uze, ze, СТСЛ. ЮЖ€1 0\(Ж€1 0'(1 N€ 

О'(; - псл. juze; - складний прислів
ник, утворений з компонентів у- ( < псл. 
ju-), спорідненого з лит. jau <•уже•>, лтс. 
jau «уже; адже; же•>, прус. jau <•колись; 
після•>, двн. ju <•Вже; тепер; же», які 
зводяться до іє. *lou (*lu), та частки 
же; припускається етимологічний зв'я
зок першого компонента у- з псл. jun'Ь, 

jun"Ьjь, звідки укр. Юний; припускається 
також фонетичний збіг у східнослов'янсь
ких мовах двох давніх слів - псл. *ju ze 



уживати 

і псл. *u, спорідненого з гр. au «З іншо
го боку; знову-таки•>, лат. aut <<або•>, 
гот. auk «адже; але•> ( Фасмер П 39, IV 
151-152). - ЧерньІх Il 285; Stawski І 
597 -598; Bruckner 21 О; Machek ESJC 
230; Holub-Lyer 224, 499, 522; Schus
ter-Sewc 472; Skok І 786; Bern. І 457; 
Trautmann 106; Waide-Hofm. І 668; 
Feist 303. -Див. ще же1 • 

уживати, ужиткувати, ужИв,ок, 
ужИтки, ужИток, ужиттЯ, уживаль
ний, ужИваний, ужИвчивий, ужитковий, 
ужuтний, ужИточний -див. жИти. 

[уживітя] <<довічне вживання; кори
стування•> О; - не зовсім ясне; можли
во, результат контамінації слів уживсін
ня і життЯ. - Див. ще жИти. 

[ужИстка] (зоол.) <<вуж, Ophiolepis•> 
Нед; - суфіксальне утворення від уж 
<<ВУЖ» на означення істоти жіночого 
роду «ВУЖИХа>>. -ДИВ. Ще вуж. 

[ужівкаІ нриб, Boletus sanguineus 
With.•> Mak; - бр. [вуж6укіІ <<Неїстівні 
гриби». вужакі нс.•>; - суфіксальне 
утворення від уж <<ВУЖ»; назва свід
чить про неnридатність або маловжива

ність них грибів як їстівних і дана з 
метою застереження; пор. nодібні на

зви неїстівних грибів: [псЯрка, гадЮч
ка сороксіта, жаб'ячий гриб, жабЮ[J
ка]. -Див. ще вуж. - Пор. вужачка2. 

[ужовник 1 ] (бот.) <<Змійовик, ракові 
шийки, Polygonum bistorta L.•> Mak, 
[ужик] <<ТС.» тж; - р. ужик, бр. [вен
жоунікІ. n. rdest w~iownik, ч. uzovn(k 
(Ан); - nохідне утворення від уж 
«ВУЖ•>; назва мотивується nодібністю 
дерев'янистого вигнутого кореневища 
рослини до змії, вужа; пор. ще укр. 
змійовИк, р. змеевИк, змеИньи"t корень, 
ч. hadovec, had( koren, слц. hadovac, 
схв. трава од змиjе, слн. gadji koren 
нс.•>, н. Schlangenknoterich, Drachen
wurz, Krebswurz, Natterwurz, фр. ser
pentaire нс.», що мають ту саму моти
вацію. - Лік. росл. Енц. дов. 106; Ша
мата 17 -18; Анненков 263-264; Ma
chek Jm. rostl. 86. -Див. ще вуж. 

[ужовник2 \ (бот.) <<зміячка, скорзо
нера, Scorzonera L.; скорзонера низька, 

уз 

Scorzonera humilis L.•> Mak, [вужовникІ 
<•скорзонера, Scorzonera L.•> Mak; - р. 
ужавник <<скорзонера ісnанська, Scor
zonera hispanica L.•>, 11. w~iymord, w~io
wy mord <•скорзонера•>; - nохідне утво
рення від уж <<ВУЖ•>; назва мотивується 
лікувальними властивостями рослини, 
вживаної в народній медицині від уку
сів змій; пор. наукову назву Scorzonera, 
що базується на їі іспанському найме
нуванні escorzonera, nохідному від icn. 
escorzon «зміїна отрута•> (в Ісnанії рос
лина вважається настільки отруйною, 
що змії нібито гинуть, лише доторкнув
шись до неї); пор. також р. змеедуш
ник, n. w~iymord, ч. had( mord, слц. 
hadl mor, які є кальками н. Schlangen
mord, складної назви, утвореної зі слів 
Schlange <<ЗМіЯ» і Mord <•убивство•>. -
Ліf<. росл. Енц. дов. 400; Анненков 321; 
Machek Jm. rostl. 236. -Див. ще вуж. 

[ужовник3 ] (бот.) «Плавун щитолис
тий, Nymphoides peltatum О Кtzr. (Lim
nanthemum nymphoides Link.)•> Mak; -
р. уж6вник; - nохідне утворення від 
уж <<ВУЖ»; назва зумовлена місцем nо
ширення рослини (на вологих місцях, 
болотах, де, як вважається, водяться 

вужі та змії); пор. також наукову ла
тинську назву Limnanthemum, що є 
складним утворенням з основ грецьких 

сJІів AtJ.iVТJ <<болото•> і &:v~ц.юv <<КВітка•>, 
а також укр. плавун, [болотоцвіт]. р. 
болотноцветник, бр. балатнацветник 
<<ТС.•>, що виникли як кальки латинсь

кої нахкової назви. - Шамота І 7-18. 
[уз\ (прийм.) <•біля, коло, при, уз

довж, мимо•>, [уз-] (nрефікс у словах 
узбіччя, узгір'я, узлісся та ін.); - р. 
во:і-, вз-, вза-, вас-, вс-, бр. уз-, др. в'Ьз 
(зі зн. в.) <<За, замість•>, в'Ьз- <<уз-~. n. wz-, 
ч. vz-, vze-, слц. vzo-, nолаб. vaz-, болг. 
в'Ьз, в'Ьз-, вз-, м. воз-, вз-, схв. уз-, вз-, 

уза-, слн. vz-, стсл. R'ЬЗ-; - nсл. v-ьz-; -
сnоріднене з лит. uz- (<За, за-», лтс. uz-. 
вірм. z-, ав. us-. uz- <<Вгору•>, які, очевид
но. зводяться до іє. *ud- «Вгору•>. - Фас
мер І 333; БЕР І 203; Trautmann 336; 
Pokoгny 1103-1104. - Див. ще воз-. -
Пор. з-, повз2 • 
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узирь 
---- ---------

[уза] <<жирний наліт на воді Г; во
щина Нед•>; - р. узсі <<бджолина смо
ла, якою бджоли захищають внутріш
ню частину вуJІика від світла й повіт
ря; фарба; носковий клей з бруньок 
дерев•>, [вузаl <<Чарупка у стільниках•>, 
бр. (вуза] «ВОЩИНа, СТіЛЬНИКИ>>, [вуза] 
не.; бджолиний клей, прополіс•>, п. 
[w~za] <<основа з воску, на якій бджоли 
роблять стільники•>, [w~inia] <<Те.•>, ч. 
[uzda, huzda] <<сухі стільники»; - псл. 
VQZa, пов'язане З вузол, в' язати Й 
означає не, що зв'язує, скріплює». -
Фасмер IV 152; Горяев_ 385; ЗСБМ 2, 
213-214; Machek ESJC 673. - Див. 
ще вузол, в'язати. - Пор. узИ. 

[узадві] нюдвійно•> О; - нерегуляр
не похідне утворення від два. - Див. 
ше два, у1 • - Пор. удви. 

узадrузь Куз, у:задгусь <<задом на
перед•> О; - префіксальні й фонетичні 
варіанти слова назадгузь (див.). 

узбек (мн. узбеки; жін. р. узбечка) 
<<представник народу, що становить ос

новне населення У збекистану•>, узбець
кий; - р. бр. болг. узбек, п. ч. Uzbek, 
м. Узбек, схв. Узбек; - запозичення з 
тюркських мов; тур. чаг. ozbak <<уз
бек•>, чаг. також <<Прямий, чесний, хороб
рий; ім'я монгольського хана XIV ст.•>. -
Фасмер IV 152-153; Корш Зтногр. 
обозр. 84, 116; Радлов І 1306. 

узглЯднювати <<брати до уваги, 
враховувати•>, [узгляднЯтиl «ТС.•>, уз
глЯднИти; - очевидно, адаптоване до 
української мови запозичення з польсь
кої; 11. wzglqdnqc, wzglqdowac, wzgl~dac 
<<ДИВИТИСЯ вгору; ДИВИТИСЯ, ВОДИТИ ОЧИ

Ма, дивитися згори; зважати, звертати 

увагу, брати до уваги, нінити•> пов'яза
ні з wzglqd <<Погляд•>, що є префіксаль
ним утворенням від glqdac <<дивитись•> 
(пор. р. взгляд <<погляд•>), якому відпо
відає укр. гляд{ти. - Bruckner 141; SW 
7, 1136. - Див. ще глядіти. 

узда, уздечка, узденИця, уздінИця, 
уздра - див. вузда. 

[уздИла] <<вудила•> Г, [у:здела] не.•> 
Нед; - р. [вуздильr] <<Поводи, віжки•>, 
бр. вуздзіла не.•>; - очевидно, резуль-
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тат контамінанії слів узда <<вуздечка•> і 
уд1іла <<вудила•>. - ЗСБМ 2. 216. -
Див. ще вудИла, вузда. 

[уздро (у сполученні вИрвати з 
уздром <<Вирвати з корінням, з м'ясом» 
Чаб); - не зовсім ясне; можливо, афек
тивне утворення на осІюві слів узда 
<<Вузда, вуздечка•> (чи узи <<зв'язки•>) і 
нутро. - Див. ще вузда, нутро. 

узи <<(заст.) окови; (кн.) зв'язки, 
відносини, єдність•>, [узник] <<в'язень•> 
Нед, [заужатиl <<зв'язатИ•> Пі, [пауз] 
<<рубель•>, [паузник] «Вірьовка дJlЯ при
в'язування пауза•>, тіІзок <<ВИд річко
вого судна», [паужіня не, що висипа
ється з-під пауза•>, [паузняк] ВеЗа, 
[розпаузити] ВеЛ; - р. уза, узьt, бр. 
вузьt <<тісні зв'язки; те, що зв'язує, 
об'єднує:> (з рос.), др. оуза <<ОКОВИ•>, 11. 

wi~zy. схв. везе, узе <<в'язниня; кайдани», 
CJ!H. vezi, СТСЛ. ЖЗА, RЖЗА, RЖЗ'Ь.; -

псл. *Qza, мн. *Qzy; - споріднене з укр. 
вузол, в'язати; зіставляється з лит. 
vyza <<JІаПОТЬ•>, vyzti «ПЛеСТИ ЛаПТі•> 
(Petersson AfS\Ph 36, 150, проти Фас
мер IV 152), з лат. ango <<стискаю, ду
ШУ•>, гр. avxw (<ЗдавлюЮ•> (Брандт РФВ 
22, 116-117, проти Фасмер там само), 
з лит. aiikstas <<Тісний, в~зькиЙ•>, гот. 
aggwus, двн. engi [ < *angi], нвн. eng, 
дісл. emgr <<Те.», дінд. arhhub <<вузькиЙ•>; 
іє. *angh-. - Черньrх li 287; ЗСБМ 2. 
218; Wa\de-Hofm. І 47.- Див. ще 
вузол, в'язати. - Пор. вужва, вузь
кИй, уза. 

узйка - див. зИчити. 
[узимака] <<лоша, яке перезимува

ло•> Корз; - префіксально-суфіксальне 
утворення від зима; пор. [нdзимок, нd
зілюк] неля, що перезимувало одну 
зиму•>, [перезимчаl «ТС.•> Нед. - Див. 
ще зима, у-. 

[узир] <<Т ло•> Нед; - префіксальне 
утворення від основи дієслова зИрити 
(див.). 

]узирьІ <<НИЖНЯ частина cнorra, стов
бура дерева; основа, низ•> Нед, [узерuнє] 
нруха, витрясена зі снопів під час мо
лотьби•> О, [узеровинєl <<Частина снопа 
від перевесла до нижнього кінця•> О; -



узИ ця 

очевидно, результат фонетичної видо
зміни слова гузИр <<НИЖНЯ частина сно
nа» внасJІідок сприйняття ІючаткоFюго r
як протетичного (пор. бр. [вузьІр] < гу
зь'rр нс. •> ). - ЗСБМ 2, 218. - Див. 
ще rуза. 

[узИця] <<частина молотильного це
nу•> Нед, [узuще] <<довгий міцний канат 
для ув'язування навантаженого на віз 
сіна•> Нед; - не зовсім ясне; можли
во, є суфіксальним утворенням від уза 
або виникло в результаті фонетичної 
видазміни незасвідченого *ужиця від 
[ужuщеІ <•Мотузка.> lliд впливом уза, 
узи. -Див. ще ужва, узи. 

[узич] (зоол.) <<ВИд коралів, Meli
taea•> Нед; - неясне, можливо, штуч
не термінологічне утворення від коре
ня уз-, наявного у слові [узол] <•ву
зол», як часткова калька н. Knotenkoral!e, 
складного слова, в якому перший ком
nонент Knoten <<ВузоЛ». - Пор. узлич. 

узір, узір'я, узірчастий, узор, узо
ристий, взористий, узорuти, узор
ний, узороччя, узорчастий, узорча
ти_й, fзріти, взріти, упозирати- див. 
зрІТИ. 

[узлич] (бот.) <<НИд моху, Bryum 
Dill.•> Куз, Mak; - похідне утворення 
від [узолІ <<вузол»; можливо, штучний 
термін, утворений як часткова калька 
н. Knotenmoos «ТС.•>, у якому перший 
компонент Knoten <<вузол•> при друго
му Moos <<МОХ•>. - Див. ще вузол. -
Пор. узич. 

узнути - див. узЯти. 
lузт6к] <<схід•> Нед; - р. восток, 

[всток, сток] <<схід, східний вітер•>, др. 
В'ЬСтоК'Ь, болг. uзток, СХВ. Йсток, СТСЛ. 
R'ЬС'f'ОК'Ь; - очевидно, як і р. восток, 
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. *к'Ь.З'f'ОК'Ь. утворене як калька гр. 
аvспоЛ~ <<СХід СОНЦЯ, місце сходу сон
ЦЯ•> з nрефікса R'Ь.З-, якому відповіда
ють р. воз-, вас-, укр. уз-, та кореня 

ток-/ тек-, наявного в дієслові 'f'ЕЧН < 
псл. tekti, якому відповідає укр. тек
тИ. - Фасмер І 357, IV 37, 90; Чер
НЬІХ І 169. - Див. ще тектИ, точИти 1 , 
уз. - Пор. орієнтальний, схід. 

у1да 

узурпатор ной, хто незаконно за
ХОІІИВ владу, особа, яка привласнила 

чужі права на щось•>, [узурпат] <<Мучи
тель, кан Чаб, узурпаторство, узур
пація, узурпувати; - р. болг. м. схв. 
узурпатор, бр. узурпатар, n. uzurpa
tor, ч. uzurpator, слц. слн. uzurpator; -
запозичення з пізньолатинської мови; 
пізньолат. usurpator <<nривласнювач; спо
живач•>, походить від лат. usurpo <<Захоп
люю; уживаю; привласнюю; посідаЮ•>, 

складного утворення з основ лат. *OsO, 
що є формою аблатива від Osus <•Ко

ристь; ужиток•>, і rapio ~хапаю, при
своюю, викрадаю». - СІС 853; Kopa
linski 1018; St. wyr. obcych 792; Holub
Lyer 499; КІеіn 1684. - Див. ще 
узус. - Пор. раптом, ужанція. 

узус <<звичай, звичка, правило; за
гальноприйняте вживання мовної оди
ниці•>, узуальний; - р. бр. болг. м. схв. 
узус, n. uzus, usus, ч. слн. uzus, слц. 
uzus; - запозичення з латинської мови; 
лат. Osus <<вживання; звичай; користь•> за 
походженням є формою дієприкметника 
минулого часу від Оtї «ВЖивати, користу
ватися•>, похідного від давнішого oitier, 
nов'язаНОГО З ОСК. uittiuf <<ВЖИВаННЯ•>, 
які достовірної етимології не мають. -
СІС~ 853; Kopaliriski 1017, 1018; St. wyr. 
obcych 792; Holub-Lyer 499; РЧДБЕ 
745; К!еіn 1683. - Пор. узурпатор, 
утилітарИзм. 

узьмінь - див. вузьмина. 
узЯти, узЯтися, узЯнуть, узнути, 

уз-інка, узЯтка, узЯток, узЯття, узЯ
ха, )JЗЯхарь - див. Яти. 

lу1да] <<мучитель, надокучливий, в'їд
ливий чоловік•> Нед, [уїдати] <<(на ко
го) дошкуляти ущіпливими словами 
Нед; гавкати (про собак) 0•>, уїдатися 
<<глибоко проникати, арізатися СУМ, Г; 
чіплятися, приставати тж; [лаятися, 
сваритися Нед; заступа~ися за ко:ось, 
бороf-!ИТИ когось О J.>. уісjливий, уїдли
во, уїсти <<ДОШКУЛИТИ>>, уїстися <<ПОГЛад
ШаТИ•>; - утворення з переносними ,зна

ченнями, пов'язані з дієсловом їсти 
(псл. jasti < *ёsti < *ёd-ti). - Див. ще 
1сти. 
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уікенд 

уікенд «Час відпочинку від су_боти 
до понеДІлка в англомовних кра1нах; 

вихідні дні•>, уі'к-енд; - р. уИк-Знд, бр. 
уік-Знд, п. weekend, ч. vfkend, болr. 
уИкенд; - запозичення з англійської мо
ви; англ. weekend «ТС.•> утворене зі слів 
week ниждень•>, сангл. weke від дангл. 
wice, wicu, wucu «ТС.•>, спорідненого з 
днн. wika, дшв. vika, шв. vecka, дат. 
uge, двн. wehha, wohha, свн. н. Woche 
«ТС.>> (первісне значення слова -
«зміна в часі; регулярно повторюваний 
період•>), і епd <<Кінець•>, дангл. ende, спо
рідненого з дфриз. enda, двн. anti, enti, 
свн. ende, гот. andeis «ТС.•> (початкове 
значення - <<Протилежний бік•>), які 
зводяться до іє. *anta-, *anti- «протилеж
ний; спереду, попереду•>. - СІС 853; Sf. 
wyr. obcych 801; Kopaliriski 1034; Holub
Lyer 507; КІеіn 519, 1735. 

уЙ, уєвич, уєць - ДИВ. вуЙ. 
уйгур <<представник тюркської на

родності•>, уйгурка, уйгури; - р. бр. 
уйгур, уйгурьt, слц. Ujgur; - запози
чене з уйгурської мови за посередни
цтвом російської; уйг. uiyur <<Назва роду, 
що підкорив тюркську династіЮ•>; при
пускається (Ramstedt JSFOugr 55, 82) 
можливість походження назви з мови 
гольдів-нанайців. - Фасмер IV 155. 

[уйде] (присл.) <<досить, достатньо•> 
Куз; - запозичення з польської мови; 
п. ujdzie є особовою формою від діє
слова ujsc <<піти геть•>; пор. р. хватит 
<<ДОСИТЬ•> Від Хватать, Сойдёт <<ТС.>> Від 
сойтИ. - Див. ще ітИ. 

[уйма] <<зменшення, скорочення, убу
ток, збиток, втрата, шкода•> Нед, Пі; -
р. уйма <<величезна кількість; [простір, 
великий простір; великий ліс]•>, [уём, 
уёмка] <<зменшення•>, бр. [ульма] <<б~з
ліч•>, др. уима <<нестача•>, уимати <<ВІД

німати, відокремлювати частину від чо
гось, утримувати, затримувати•>, п. ujma 
<<ЗбИТОК, ШКОДа•>, Ч. Ujma «ТС.>>; - ПСЛ. 
ujma «Нестача, збиток•>, префіксальне 

утворення від j~ti, jьmQ <<брати•>; при
пускається, що значення <<Величезна 

кількість•> у російській мові могло розви
нутися в результаті експресивного вжи-
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уклебеніти 

вання слова уима «Нестача•> (пор. р. 
гИбель <<Велика кількість»). - Чернь1х 11 
287; Преобр. І 269-271; Фасмер
Трубачен IV 155. -Див. ще у2 , Яти. 

уймати, уймdк, уймИти, уйнЯти, 
унЯти - див. Яти. 

[уйстє] <<гирло•> Нед; - запозичен
ня з польської мови; п. ujscie «ТС.•> ви
никло в результаті фонетичної видазмі
ни слова uscie внаслідок наближення 
його до ujsc <<Піти•>. - BrUckner 596. -
Див. ще уста, устя. 

[укарамшнти] <<украсти•> Г; - не
ясне; можливо, афективне утворення, 

пов'язане з [кармаш] «Кишеня?•> Г; 
пор. р. прикарманить <<украсти, при
власнити•>, похідне від карман. 

[укладник 1 ] (бот.) <<ВИд роговика, 
Cerastium vulgatum L.; астрагал солод
колистий, Astragalus glycyphyllus L.•> 
Mak; - очевидно, похідне утворення 
від укладати( ся); назва може бути 
зумовлена лежачими сланкими або ви
східними стеблами рослин, що легко вко
рінюються. - Лік. росл. Енц. дов. 46; 
Нейштадт 232, 351. - Див. ще класти, 

І П ' ' 2 у. - ор. окладник, укладник . 
укладник2 - див. окладник. 
lукландати 1 ] <<убити Г; розірвати 

(зубами) Нед•>, [укландатися] <<уляг
тися спати•> (знев.); - афективне утво
рення від класти (кладу); назалізація 
могла бути спричинена впливом п. 

ukfadnctc si~ <<улягтися (спати)•>. -
Пор. кландати. 

[укландати2 ] <<умовити•> СУМ, Нед, 
[укландать] <<упросити, вговорити, за
спокоїти обіцянками•> Чаб, [вкландать, 
вкландувать, укландувать, укландю
вать, вкландювать] <<ТС.>> тж; - не зо
всім ясне; можливо, префіксальне афе~
тивне утворення, яке виникло в резуль

таті контамінації дієслів класти (кладу) 
і кланятися або в результаті розвитку 
семантики [уклdндати 1 ]. - Див. ще 
укландати 1 • - Пор. кландати. 

[уклебетати] <<очорнити, обмовити•> 
О; - виникло на основі запозиченого 
зі словацької мови oklebetit' «ТС.•>, що є 
префіксальним утворенням від klebeta <<На-
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клеп», яке зіставляється з укр. !кле
вета] НС.•>. -Див. Ще КЛеВета. 

[уклепати! <<Зробити будь-як, сяк
таК•> О; - префіксальне утворення від 
клепати з метафоризацією семантики, 
що грунтується на уявленні про кле
пання як про примітиану роботу. -
Див. ще клепати. 

[уклйкатися] <<знайтися•> О; - по
хідне утворення від клИкати з метафо
ричною семантикою, що могла виникну

ти на основі значення «Відкликнутися; 
відповісти на кликання•>. - Див. ще 

клИкати. 
[уклимлЯти] <<розуміти, метикува

ти»; - неясне. 

[уклій] (іхт.) <<Верховодка, Alburпus 
alburnus L. Кол; ялець, Leuciscus vulgaris, 
Leuciscus alburnus, Alburпus lucidus 
Нед», [уклейка] <•верховодка, Alburnus 
alburnus L., Leucaspius delineatus Heck•> 
Кол, [уклеЯ] <<верховодка УРЕ, Дейн; 
A!burnoides bipunctatus L., Leucaspius 
deliпeatus Heck. Кол», [уклєЯ] <<Верховод
ка; дрібна за розміром риба•> Дейн, [ук
лейка] НС.» ТЖ, (уклійка] <<ВерХОВОДКЗ>> 
Дейн, [оклій] <<Верховодка Ж, Кол; Aspius 
lucidus Г•>, [окліЯ] не. тж, Дейн; 
Alburnoides bipunctatus L. КоЛ•>, [оклеяl 
<<Aiburnus alburnus L., Alburnoides bipunc
tatus L.» Кол, [оклиі, оклійка, уклева, 
вуклія, вукл[йка, гуклея, клия] «Верхо
водка•> Кол, [уклЄва] <<укліЙ•> Нед; - р. 
уклейка <<Верховодка, Leucaspius deli
neatus Heck.•>, [уклея] не.; Alburnoides 
bipunctatus L.•>, [уклей, уклеина, баклея, 
баклейка, клеяj <<ВерХОВОДКа•>, бр. (уклей
ка] <<верховодка, Leucaspius delineatus 
Heck.», [уклеЯ] <•верховодка•>, [вукляЯ, ок
лейка, оклея, кл[я, окл[я, уклія] не.•>, 
[укліЯ] (зб.) «Leucaspius delineatus 
Heck.•>, [клеЯ] <<ТС.•>, п. uklej <<Верховодка, 
Leucaspius bipuпctatus Heck.•>, [ukleja, 
uklejka, oklej] не.•>, [ukleek] <<верховодка•>, 
[okleja, oklejka, oklejek, oklja, kleja] <<Те.», 
[uklija] «Leucaspius delineatus Heck.•>, 
uklej stebnowany <<Aiburnoides bipunctatus 
L.•>, [uklej czarny, ukleja befkowa, ukleja 
czarna] «Те.», [uklej drobnotuski, uklej duzy] 

укорошений 

<<Chalcalburnus chalcoides GU!d.•>, ч. ouklej 
<<Верховодка•>, ouklejka не.; Alburnoides 
bipunctatus L.•>, І uklej, uklajka, oklaj
kal <<верховодка•>, [oukleje] <<Aiburnoides 
bipunctatus L.», [ouklej bradata, ouklej 
jezerni] <<Chalcalburnus chalcoides GU!d.•>, 
слц. [ ukleja] <<верховодка•>, [uklia] <<Те. •>, 
[o.klajka] <<Aiburnoides bipuпctatus L.•>, 
вл. wuklija «Верховодка•>, lwuklica] не.•>, 
нл. huklej, hukleja, wuklica не.•>, болг. 
ОКЛей <<ВерХОВОДКа•>, (уклИя, уклейка] 
не.•>, [уклей] <<Chalcalburnus chalcoides 
GU!d.•>, схв. уклиjа <<Верховодка», ук;ье
ва, [ukleja, uklica, uklja, ukljiva, oklijva, 
klea, kleac, kleha, kleja] не.•>, слн. 
[kleja, klejca] не.»; - псл. ukleja; -
певної етимології не має; припускалася 
можливість зв'язку з клей (Младенов); 
зіставляється з лит. auksle (auksl~) <<ук
лій•>, лтс. ausleja не.•>; дальші етимологі
чні зв'язки непевні; вірогідно, і псл. 
ukleja ( < *ouk-le-), і балт. *auksle були 
запозичені з якоїсь європейської мови; 
уг. бkІе і, можливо, нім. Ukelei зі сло
в'янських мов. - Коломиеu Происх. 
назв. рьrб 89-93; Фасмер lV 15б; Буга 
РФВ 65, 303; 75, 151; Machek ESJC 668; 
Schuster-Sewc 1703; Младенов 377; 
Trautmann 18. 

[укліпитися] <<вчеnитися•>; - не 
зовсім ясне; можливо, афективне утво
рення, пов'язане з клепати, клепка 
(див.). 

[уклЮзнути] (про збіжжя) «Пере
стигнути•> О; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з клЯкнути <<сохнути від 
суховію, спеки (про рослини)•>, р. [клёк
нуть] <<висихати, ставати твердим; в'яну
ТИ•>;- псл. *kl~k-/k!Qk-. - Див. ще 
клЯкнути. 

[уклЮчина] <<гніздо для весла•> Чаб; -
похідне утворення від [клЮка] «Ломака 
з сучкам, ковінька•> або !клЮча] «де
рев'яний гак•>, [ключИна] <•Жердина, лата, 
кроква•> Л. - Див. ще клЮкати 1 • 

[укодокати] <<утомити, зморити•>; -
фонетичний варіант дієслова ухода
кати. -Див. ще входокати. 

[укорошений] <<кастрованиЙ•> ВеУг; -
результат видазміни давнішого вИхара-
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шаний, можливо, під впливом корот
кий, хороший. -Див. ще харатати. 

[укосець] (біол.) <•інфузорія, 1-oxo
des•> Нед; - неясне; можливо, штучне 
утворення, пов'язане з коссі, косий; на

зва зумовлена формою тіла інфузорії. 
[укоснУтися] <•nричепитися•>; - оче

видно, походить від [касатися] <•торкати
ся, дотикатися» Ж, [коснутися] <•доторк
нутися•> Ж, пов'язаних з чесати (див.). 

[укосом] «Клеймо чи розпізнаваль
ний знак на овечому вусі•> О; - неяс
не; можливо, означає спосіб нанесення 
клейма і пов'язане з косий. 

укоськати <•Приборкати, приручити, 
заспокоїти, втихомирити•>, укоськува
ти, укоськатися, укоськуватися; -
похідне утворення від кося <•Конячка•>, 
[коська] «ТС.•> або вигуку кось-кось, 
яким підкликають коней. - Див. ще 
кося. 

[укравкаІ <•залишок тканини після 
розкрою•>, [укравокІ <•обрізок•> Нед; -
похідне утворення від краяти. - Див. 
ще края!"· - Пор., край 1 , окравка. 

Україна, україна <•країна, край; 
[окраїна, околиця, окраїнна місцевість 
Нед, О].>, україна (заст.) <•територія 
уздовж меж держави біля їі краЮ•>, 
[украйіна] <<ОКSJЛИЦЯ, о~раїнна місце
вість•> О, Вкраїна, українці (мн.; одн. 
украі'нець, украі'нка), [украі'нець] «Лю
дина, що живе "окрай", тобто край лі
су•> О, [украйінець, окрайінець] «ТС.» тж, 
[украі'нец, частіше мн. украі'нци] <•ЖИ
телі степової частини України; сте
пови~и·> Л, українізація, українізм, 
украЇ!-fіКа, україніст, україністика, 
[українникJ <•nрикордонний мешканець•> 
Куз, [українство] <•властивість і діяль
ність українця в національному розумін

ні•>, [украі'нщинаІ <•українська мова і лі
тература•>; - р. УкраИна, украИнец, 
украИнский, бр. Украіна <•Україна; [міс
цевість за межами· Білорусі, куди їз
дять на заробітки]», [украіна] «Країна, 
яка лежить на межі або з'l межами 
батьківщини чи області•> (Носович), ук
раінец, украінскі, др. оукраина <•nри
кордонна місцевість•>, n. Ukraina, [ukrai-
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па] <•прикордонний край; окраїна; далекі 
краї; краи світу•>, Ukrainiec, ukrairiski, 
ч. Ukraina, Ukrajinec, ukrajinsky, сJщ. 
tJkrajina, BJI. Wukrajina, болг . . Украйна, 
м. Украина, схв. Украjuнац, украjински, 
слн. Ukrajina; - похідне утворення від 
край.- Фасмер IV 156-157.- Див. 
ще край 1 • 

[укрИй] <•nрикрий; нудотно-солод
кий•> Нед, [укра] <•nрикро, важко•>; -
префіксальне утворення від того само
го кореня, що прИкрий. - Див. ще 
прИкрий, у3 • 

укріп1 , укроп, укропець - див. 
кріп. 

у_кfіп2 , укріпець, укруп - див. 
окрш. 

[укро] <•важко, тяжко•>; - очевид
но, утворення з префікса у- й основи 
дієслова kr- ( < *kьг-) <•різати•> (пор. кра
яти, край, кроїти), спорідненої з лит. 
kTrsti <•рубати•>. - Пор. прИкрий. 

[укройнуть] <•шмагонути, стьобну
ТИ•> Л; - очевидно, афективне утво
рення, що виникло в результаті семан
тичної видазміни (метафоризації) пре
фіксального похідного від кроїти. 
Див. ще кроїти, у1 • 

укруть -див. крутИти. 
[уксусник] (бот.) <•сумах коротко

волосий, оцтове дерево, Rhus typhina L. •> 
См, [уксусноє дерево] <•ТС.•> Mak, 
[уксусне дерево] <•ТС.•> См; - запози
чення з російської мови; р. уксусник є 
суфіксальним утворенням від уксус 
<•ОЦеТ», ЩО ПОХОДИТЬ від Гр. О~Щ; <<ВИН
НИЙ оцет; кислий напіЙ•>, утвореного від 
o~u<;; нострий, різкий, терпкиЙ•>, етимо
логія якого остаточно не з'ясована; на
зва рослини зумовлена кислим смаком 

плодів (пор. укр. оцтове дерево, [оц
товець Mak, См, оцетник См, оцет
дерево См] «ТС.•>, ч. [ocet], схв. кисело 
дрво, слн. ocetovec «ТС.•> ). - ЧeptJьrx П 
288; Фасмер IV 157; Machek ESJC 408; 
Симоновиh 399; Mikl. EW 371; Frisk П 
399-40 І; Boisacq 706. 

[укувать] <•зуміти щось зробити•> 
Чаб, [вкуватьІ <•ТС.•> тж; - очевидно, 
результат розширення семантики пре-
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фіксального утворення від кувати <<фор
мувати гарячий метал•> (із розвитком 
значення <<Зробити щось способом ку
вання» ~ <<зуміти щось зробити•>). -
Див. ще кувати 1 , у 1 • 

[укулестий] (у сполученні укулеr.:
тий двір <<nодвір'я, оточене господар
ськими будівлями•>) Корз; - пов'язане 
з [около] <•зовнішня поверхня будівлі; 
зовнішність; навколишня місцевість», 
пор. р. [околuстьtй] <<просториЙ•>. -
Див. ще около. 

[укушкувать] <<Теnло зодягати, вкуту
вати•>, [вкушкувать, укушкать, вкуш
кать, укушкуваться, вкушкуваться, 
укушкаться, вкушкаться] Чаб; - оче
видно, афективне утворення, що з'явило
ся внаслідок контамінації слів укуту
вати і тушкувати. - Див. ще кута
ти, тушкувати. 

[улаrоїти] <<втихомирити•> О; - не 
зовсім ясне; можливо, афективне утво
рення, що виникло в результаті конта
мінації слів улагодити і гоїти, або ре
зультат фонетичної видазміни слова 
улагодити під впливом заспокоїти. 

улан <<(у царській і деяких інозем
них арміях) солдат або офіцер легкої 
кінноти•> СУМ, Нед, [уланенко] <<син 
улана•>, [уланuк], [уланuн] <<один улан», 
уланка (заст.) <•мундир та головний 
убір в уланів•>, [уланів], уланський; - р. 
бр. болr. улан, n. utan, hutan, ч. hulan, 
слц. ulan, схв. улан, слн. ulanec; - че
рез посередництво російської, польської 
та німецької запозичене з тюркських 
мов; пор. тур. кипч. аз. oylan <<Юнак, 
хлопець•>; існує припущення ( Фасмер
Трубачен IV 158; Holub-Lyer 199) про 
походження слова від монг. ulan <<чер
вониЙ•>, ulagan <<Тс.•> (за кольором одя
гу монгольської кінноти). - СІС2 854; 
Макарушка 12; Радлов І, 1022; St. wyr. 
obcych 789; Machek ESJC \90; Holub
Kop. 136; РЧДБЕ 745. 

улар (орн.) нпах родини фазано
вих, гірська індичка, Tetraogallus•>, улар 
кавказький << Т etraogallus caucasicus РаІІ •> 
Шарл; - р. улар; - неясне; можливо, 
запозичене через російське посередни
цтво з кавказьких мов. 

улИта 

[улахувать] <<увіходити, вступати» 
Чаб, [влdхувать, улахать, влdхать]; -
афективне утворення з пейоративним 
значенням; можливо, пов'язане з лахи 
(див.). 

улей, улень, улий, улик, улій, улік, 
уль, ули -див. вулик. 

[улелекати] <<заморити, умертвити•> 
Г; - не зовсім ясне; можливо, афекти
вне nreфiкcaJibHe утвореННЯ від [леле
кати <<ГОЛОСИТИ, СТОГНаТИ, КВИЛИТИ>>. -
Див. ще леле 1 • 

[ улемзать] <<увійти•> Ча б, [влемзать] 
«ТС.•> тж; - афективне утворення, мож
ливо, пов'язане з [лемзати] <<Ходити ду
же повільно, кволо•> Ва, Си. - Див. ще 
лемзати. 

[улеть] «смуга землі; місцевість, краЙ•> 
Нед; - неясне. 

[ул€йка] «Одна з чотирьох перебо
рок у казані ставника, яким направляє
ться риба в прижим•> Дз; - рибальсь
кий термін неясного походження; можли
во, пов'язаний з лuти. - Пор. лИти. 

[улизнjгь] «утекти крадькома•> Кур; -
р. улизнуть «ТС.•>, бр. [улізнуць] <<уте
кти, сховатися»; - очевидно, запози

чення з російської мови; р. улизнуть 
<<ТС. •> певної етимології не має; пов' язу
вання з лизсіть (Преобр. І 452), на дум
ку Фасмера, безпідставне; припускаєть
ся також спорідненість із слизгать 
<<Ковзати•> (Преобр. П 300), з льrзгсіть 
«ТС.•>, льrзнуть «утекти» (Фасмер); ре
конструюється форма *улезнуть, по
в'язана з лезть, якому відповідає укр. 
лізти (Горяев 387). - Фасмер IV 159. 

[улИка] <<доказ•> Нед; - запозичення 
з російської мови; р. улuка <<ТС.•>, ули
чuть пов'язані з лик, лицо, яким від
повідають укр. лик <<обличчя•>, лице. -
Фасмер IV 159. - Див. ще лик 1 , 
лице. 

[улИта] (орн.) <<Totanus calibris•> Нед, 
ВеНЗн; - не зовсім ясне; можливо, те 
саме, що нравник, Tringa totanus L.•> 
(Воїнств. - Кіст. 74); у такому разі це 
один із видів улітів; назва могла виник

нути в результаті деетимологізації на
зви ул{т і асоціації їІ з особовим жіно-
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чим ім'ям УлИта; пор. аналогічне ав
дотка. - Див. ще уліт. - Пор. 
УлИта. 

УлИта (жіноче ім'я), УлИтонька, 
УлИточка, УлИтка; - р. УлИта, бр. 
У літа; - запозичення з латинської 
мови; лат. Julitta є пестливою формою 
особового імені Julia. - Вл. імена 
164. -Див. ще Юлій. 

[улИтка] (зоол.) <<равлик•> Дейн, 
[уліткаl «ТС.•> тж; - р. улИтка, улИ
та, ч. слц. ulita (з рос.); - запозичен
ня з російської мови; р. улИтка <<сли
мак•> вважається похідним утворенням 
від псл. *ulitь «ПорожнистиЙ•> (< ко
рінь *ul-) і зіставляється в семантично
му плані з гр. <J)ЕрЕОІИО<;; <<ТОЙ, ЩО НО
СИТЬ (свій) діМ•> (про равликів і чере
пах). - Чернь1х ІІ 288; Фасмер-Тру
бачен IV 159. - Пор. вулик. 

уличі (мн.) <<стародавнє східносло
в'янське плем'я, яке жило в пониззі 

Дніпра, Побужжі й на берегах Чорного 
моря», угличі «ТС.•>; - р. уличи, уг
личи, бр. улічьt; - достовірної етимо
логії не має; на думку Трубачова, пер
вісною є назва угличі, від др. угол 
<<Кун, оскільки ці племена жили у ви

гині Дніпра (пор. також Угол - давня 
назва річки Орелі); Хабургаєв вважає 
давнішою назву уличи, основа якої, 
можливо, походить від назви етнічного 
суперстрату, який нашарувався на сло

в'янське населення даного регіону (пів
денніше Росі). - Хабургаев 199-200; 
Трубачен ВСЯ 5, 186-190; Півторак 
Українці: звідки ми і наша мова 83-84. 

уліт (орн.) «рід птахів родини сивко
вих чи бекасових, Tringa•>; - р. улuт; -
не зовсім ясне; можливо, походить від 
дієслова [улітати]; назва може бути зу
мовлена тим, що деякі види цих переліт

них птахів починають рано відлітати (ще 
влітку). -УРЕ 15, 129; Воїнств. -Кіст. 
72-77. -Пор. улИта. 

улога, улоговина, уложина, уліж
ний, улогвистий, улогий, улоговин
ний, уnоложuтися - ДИВ. ЛеЖаТИ. 

улоги - див. логуватий. 

зо 

ультиматум 

[улолокати І «укласти в JІіжко (дити
ну), приспати•> І Іед; - звуконаслідуваль
не утворення, паралельне до улелекати 
<<заморити•>. - Див. ще улелекати. -
Пор. леле2 , лолотіти, лялЯ2 • 

[улуговина] «довга западина•> Чаб; -
результат контамінації слів fлоговина і 
луг. - Див. ще лежати, луг. 

[улузати] <<піти геть Пі, Нед; прой
ти певний шлях Нед•>; - префіксальне 
утворення від лузати з метафориза
цією семантики; пор. також аналогічні 

[відлузати] (пеfен.) "пройти, проїха
ти•>, [злузнути <<зникнути•>. - Див. 
ще лузати, у1 • 

[улузнутися] «Зноситися, зіпсува
тися•>; - префіксальне утворення від 
лузати, семантично зближеного з лус
кати(ся) «Тріскатися»; очевидно, спочат
ку стосувалося речей побуту, що тріс
калися, вищерблювалися. - Див. ще 

лузати. - Пор. лfзга, луска'. 
[улукошетити <<вбити, застрели

ТИ•> Чаб; - афективне утворення, що 
виникло в результаті контамінації слів 
улучИти і зрешетИти <<пробити в ба
гатьох місцяХ•>. 

улус <<родова громада у тюрко-мон
гольських народів; стійбище кочовиків 
або селище деяких народів Сибіру та 
Центральної АзіЇ•>; - р. бр. болг. улус, 
др. улус'Ь <<селище (у татар)•>, п. ufus; -
запозичення з тюркських мов; пор. тур. 

аз. кипч. алт. уйг. кар. калм. ulus <<На
род». - СІС2 854; Макарушка 14; Фас
мер IV 160; St. wyr. obcych 789; Ko
palir\ski 1013; Mikl. EW 372, ТЕ! П 182; 
РЧДБЕ 7 46; Радлов І 1696. 

[улуси] «земельні лісові урочища•> 
Ч; - р. [улусьt] <<смуги полів•>, бр. [улус] 
<<казенні ліси, які надавалися в корис
тування селянам•> Добровольский; -
пов'язане з улус; до мотивації назви 
пор. р. [улусьrl «закутки; потайні при
тулки•> Даль. - Фасмер IV 160. 

ультиматум «Категорична вимога, 
супроводжувана погрозами; диплома

тична нота з категоричною вимогою», 

ультиматИзм, ультиматИст, ульти
матИвний, ультиматИстський; - р. 



ультра-

ультиматум, бр. ультьrматум, п. ul
timatum, ч. слц. ultimatum, болг. м. ул
тиматум, схв. ултимсітум, слн. ulti
mat; - запозичене, очевидно, через по
середництво західноєвропейських мов 
(н. Ultimatum, фр. англ. ultimatum) з піз
ньолатинської; пізньолат. ultimatum, вжи
ване спочатку в мові дипломатії, похо
дить від лат. ultimatus <<доведений до 
краю», пов'язаного з дієсловом ultimare 
<<Кінчитися; бути останніМ•>, утвореного 
від лат. ultimus <<останній, крайній; ви
щий, найвіддаленішиЙ•>, похідного від 
uls <<удалині, на відстані•>. - СІС2 854; 
Чернь1х П 289; Фасмер IV 161; Kopaliriski 
1012; St. wyr. obcych 788; Holub-Lyer 
497; РЧДБЕ 745; Кlein 1674. 

ультра- (nрефікс зі значенням <<За•>, 
~над•>, <<ПО той бік•>, у словах типу <<За ме
жами•>: ультразвук, ультрасучасний), 
ультра <<nредставники крайніх екстре
містських nолітичних течій•>; - р. ульт
ра, ультра-, бр. ультра-, п. ч. слц. слн. 
ultra-, болr. ултра-, м. ултра-, схв. 
ултра-; - запозичення з латинської 
мови; лат. ultra <<За, поза чимсь, nонад, 

по той бік» спочатку було відмінковою 
формою лат. *ulter ной, хто перебуває 
з іншого боку•>, пов'язаного з uls <<За; 
на відстані•>, елат. ollus <<цей», olim 
<<раніше•>, можливо, також з alius <<ін
ший•>. - СІС2 854; St. wyr. obcych 
788; Kopaliriski 1012; РЧДБЕ 745; Кlеіп 
1673, 1674. 

ультрамарИн «Мінеральна яскраво
синя фарба•>, ультрамарИновий; - р. 
ультрамарИн, бр. ультрамарьrн, п. 
ultramaгyna, ч. слц. слн. ultramarln, болr. 
ултрамарИн, схв. ултрамарин; - за
nозичене, очевидно, через nосередниц

тво західноєвроnейських мов (н. Ultra
marin, англ. ultramarine) з іспанської; 
icn. ultramaгino <<заморськиЙ•> nоходить 
від елат. ultramarїnus <<ультрамарин•>, 
утвореного з основ лат. ultra- «По той 
бік•> і mare <<море•>, marїnus <<МорськиЙ•>; 
назва мотивується тим, що ляnіс, з якого 
виготовлялася ця фарба, завозився з-за 
моря, з Азії. - СІС2 854; St. wyr. 
obcych 789; Holub-Lyer 497; Кlein 939, 

ум 

1674. - ДИВ. Ще МОре 1 , ультра-. -
ПоR. марИна1 , МарИна. 

[улЮJ (вигук для відганяння свиней 
та індиків) Чаб, [улЮкать] <<Кричати 
улю! на свиней та індиків•> тж, улюлЮ 
<<Крик мисливців при цькуванні звіра 
собаками; глумливий вигук•>, улю
лЮкати <<нацьковувати собак на звіра, 
кричати улюлЮ•>, улюлЮкання; - nо
в'язане з лю (вигук для відгону сви
ней). -Див. ще лю. 

уляніти ;- дИJ3. ляrчі. 
УлЯна, Уля, Улька, Улечка- див. 

Юліан. 
ум, [умець] <<митець•> Нед, умілець 

<<вправний майстер; [артист]•> Нед, умі
лиця, умілість, [умілость] Нед, умін
ня, [умниця] «розумний, кмітливиЙ•>, 
[умнuчество] <<наука» Нед, [умність] 
<<розум, знання•> Нед, [умен] <<розумний» 
Нед, умілий, [умний] <<розумний», [ум
нuтельний] «НауковиЙ•> Нед, [уміло, 
умати] <<ВИрішувати розумом», уміти, 
[умствовсіти] ВеУг, безум, [безумсін] 
<<дурень•>, безумець, [безумє] <<божевіл
ля•> Ж, [безумиця] <<божевільна•> Ж, 
[безумниця] не. Г, Ж; дурна, нерозум
на жінка Г•>, безумність, безумство, 
[611зумен! <<безумний» Ж, безумний, 
безумно, безуміти, безумствувати, 
безрозумність, безрозумний, безрозум
на, врозумuти, врозумлЯти, [вuро
зумілість] Ж, [вuрозумілий] «сnравед
ливиЙ•> Ж, [вuрозуміти] <<Зрозуміти•> 
СУМ, Ж, [вuрозумітися] <<стати зрозу-

. мілим•> СУМ, Ж, [вирозумлЯти] <<уяв
ляти•> Ж, [довмuтисяJ <<додуматися•> 
СУМ, Г, [довміти] <<НадоумитИ•> Ж, 
[доумuтися] «додуматися, здогадати
сЯ•> СУМ, Г, [доумуватися] <<розмір
коuувати, додумуватися •> СУМ, [до
розуміватися] <<додумуватися•> СУМ, 
[дорозумітися] <<додуматися, здогада
тися» СУМ, Г, Ж, дорозумлювати УРС, 
дорозj)млюватися УРС, [дорозумовсі
тuся] «Здогадатися, зрозуміти, nрипус
кати•> Ж, Пі, [дорозум6вуватися] <<до
думуватися •>, [ дорозум увсітися] <<до
думатися•>, [додорозумівсітися] Я, [зу
мсіти] <<Збожеволіти•>, [зумuти] <<зва
бити; nереконати; звести з розуму•> Ж, 
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!зумuпіисяІ <•здивуватися•>, !зумівсіти
ся] <•дуже дивуватися•> СУМ, зуміти 
<<ЗМОГТИ•>, [зуміти] <•втратити розум; 
змогти•>, ]зумfтися] <•здивуватися Г, Ж; 
збожеволіти, втратити розум Г•>, [зумлЯ
тисяІ <•дуже дивуватися, вражатися•>, 
[зумствувати] <<Придумати•>, [збезуми
тuся} <<ВТраТИТИ розуМ•>, заум, заумний, 
зрозумілість, зрозумfння, зрозумfлий, 
зрозуміло, [зрозумно] <<Зрозуміло•> Ж, 
зрозуміти, зарозумілець, зарозумі
лість, зарозуміння, зарозумілий, за
розумний, зарозуміло, зарозумно, за
розуміватися, зарозумітися, [надо
умити І <•навчити, дати добру пораду•> 
Ж, [надоумлЯти] Ж, напоумити, на
поумлЯти, [нарозумuтu] <<наrюуми
ТИ•>, [нарозуміти] <<Набратися розуму•>, 
[нарозумнюватися] <<братися за ро
зум•> Ме, невмfлість, неумілість, не
вміння, невмілий, неумілий, невміло, 
неуміла, [неумний] <•нерозумниЙ•> Ж, 
недоум СУМ, Г, Ж, недоумок тж, не
доумство СУМ, недоумкуватість, не
доумкуватий, [недоумковатий] Ж, не
доумкувато, [недоумівати] <<Не могти 
зрозуміти; сумніватисЯ•> Ж, [незумі
лий] <<незрозумілиЙ•> Ж, нерозум, не
розуміння, нерозумність, нерозум
ний, нерозуміючий, нерозумно, неро
зумfюче, недарозум СУМ, Г, Ж, не
зрозумfлість, незрозумілий, незро
зуміло, непорозуміння, [непорозумний] 
<•некмітливий; безпомічниЙ•> Ж, непо
розуміло <<нічого не розуміючи•> СУМ, 
[непорозуміти] <<Не розуміти добре; 
неправильно розуміти•>, [обезумитиІ 
<<Позбавити розуму•> Ж, обезуміти <<втра
тити розум•>, обезумілий, [оброзуми
тися] <•взятися за розум•> Ме, !пе
реумити] <<примусити змінити думку, 
погляди, переконавши в чомусь•>, поро

зуміння, порозуміватися, !порозумі
ти] «зрозуміти; порозумнішати•>, поро
зумітися, [порозумнійшати] <<Порозум
нішатИ•>, порозумніти, порозумнішати, 
[прерозумний] Нед, [приумітися] <<зу
міти•>, [прирозумuти] <<задумати, при
думати, винайти•> Нед, [прирозуміти] 
<<додуматися, придумати~. прирозумілий 
СУМ, розум, розумака, розумаха, ро-

32 

умастИти 

зумець, розуміння, [розумнакІ <<розум
ник•> Нед, [розумнеча] <<ученість, еру
диціЯ•> Нед, розумник, розумниця, [ро
зумовець] <<раціоналіст•> Нед, розумок 
(знев.), розумочок (знев.), розумування, 
розумненький, розуміючий, розумний, 
розумовий., розуміюче, р~зумно, розумі
ти, розумzтuся, розумнzшати, [розум
нійшати] Нед, розумувати, уміти, умі
лець, умілий, уміння, урозумuти (вро
зумuти), урозумлЯти (врозумлЯти);
р. бр. болr. м. ум, др. ум'Ь, п. ч. слц. um, 
СХВ. ум, СЛН. um, СТСЛ. 0\(М'Ьj - ПСЛ. 
uпть, у якому виділяється корінь l,l
(< іє. *au- <<сприймати органами чуття; 
розуміти•>) і суфікс -m-, що виступає та
кож у ПСЛ. dymь (укр. дим), SUmo (укр. 
шум); - споріднене З JІИТ. aumuo <<рО
зум, інтелект•>, сх.-лит. [aumeпis] 
<<ПаМ'ЯТЬ•>, omeп\s, оmепа <<СВідоМіСТЬ, ПО
ЧУТТЯ•>, ome <<іНСТИНКТ», далі, МОЖЛИВО, 
зі СТСЛ. AR.HTH, IAR.HTH <<ЯВИТИ•>, укр. Явu
тu від псл. *(j)aviti (s~); були спроби 
пов'язати ум з учuти (Брандт РФВ 
25, 34-35).- Фасмер IV 161; Черньrх 
ІІ 289-290; Буга ИОРЯС. 17/ 1, 21; 
BrUckпer 594; Machek ESJC 669; Мла
денов 651; Skok ІІІ 544; Trautmaпп 18; 
Pokorпy 78. - Пор. явИти. 

[умаrатися] <<домагатися; жадати•> 
О; - похідне утворення від могтu, пор. 
домагатися, змагатися. - Див. ще 

' 2 
моrти, у. 

[умазать] <<ударити•> Чаб, [вмазать] 
<<ТС.•> тж, [примазать] <<ТС.•> тж; - р. 
[мазнуть] (кого) <<ударити•> Даль; -
префіксальне утворення від мазати з 
метафоричним значенням. - Див. ще 

' І 
мпзати, )! . 

[уман] (бот.) <<блошниця звичайна, 
PLtlicaria vulgaris Gaertп.•> Mak, См, 
[уменІ <<оман високий, lпu\a he\eпium 
L .. ) Шейк, См; - результат фонетич
ної видазміни слова оман (див.). 

І умань] <<велика ділянка поля•> О; -
неясне; можливо, пов'язане з манuти; 
пор. [умсінювати] <<заманюватИ•>. 

умастИти <<ЗабрудНИТИ•>, вмастu
тu, [умастuть] <<дати карту під масть•> 
Чаб, [вмастuтьІ «ТС.•>, умащувати, 
вмсіщувати, [умаста] <<ЖИрИ•> (Бевзен-
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ко НЗ УжДУ 26/2, 175); - р. ума
стuть <•намазати, натерти жиром•>, 
умащивать; - похідні утворення від 
масть <<мазь; колір, забарвлення; один 

із чотирьох розрядів карт у колоді•>. -
Див. ще масть, у\ - Пор. мазати, 
масло1 • 

[умастИть] <•уда{.)ИТИ•> Чаб, [вма
стuть, примастuть] «ТС.•> тж; - пре
фіксальне утворення від мастuти, по
хідного від масть із метафоризацією 
семантики; можливо, виникло за анало

гією до [умазать]. -Див. ще масть. -
Пор. умазать, умастИти. 

[уматлошити] (перен., жарт.) <•вби
ти•> Корз; - префіксальне афективне 
утворення, яке могло виникнути в ре

зультаті контамінації матлЯти <•Гой
дати; теліпати•> та р. укокошить <•уби
ТИ•>, пов'язаного з укр. кокош <<курок 
(у рушниці)•>. - Фасмер-Трубачев ІІ 
284, IV 156. - Пор. кокош2 , метлЯти. 

[уматний] <•м'який, теплий (про одяг)" 
Корз; - очевидно, пов 'язане з мота
ти і спочатку означало <<nросторий одяг, 
яким можна обмотатисЯ•>; пор. [зама
танка] <<велика, переважно тепла хус
тка•> Л, [обмdтанкаІ <<велика суконна 
хустка•> Л. -Див. ще мотати. 

[умаювати], <•rtрикрашати квітами, 
зіллям•>, [умаїти] «ТС.•>; - похідні 
утворення від [май] <•клечання, зелень, 
якою прикрашають хати на Зелені свя
та•>; пор. [маtти] <•заквітчувати зелен
НЮ•>, [обмаювати] <<п;икрашати зелен
НЮ•>. -Див. ще май , у1 • 

умбра немно-коричнева фарба мі
нерального походженнЯ•>; - р. бр. болг. 
СХВ. умбра, П. Ч. СЛU. umbra, СЛН. um
bra; - походить від назви місцевості в 
Середній Італії Umbria, де видобували 
мінерал для виготовлення цієї фарби; 
пов'язувалося також з лат. umbra 
<<тінь•>, яке певної етимології не має; зі
ставлялося з дінд. aпdhas- <•темнота•>, 
andhah, ав. апdо <<сліпий•>. - СІС2 855; 
St. wyr. obcych 789; Kopalinski 1013; 
Holub-Lyer 497; К\еіп 1675. 

умгу (вигук для вираження ствер
дження, сумніву, недовір'я, невпевне-

умикати 

ності); - можливо, результат контамі
нації вигуків угу та гм або результат 
спроби фонематичного оформлення зву
кового комплексу рефлекторного харак
теру з широкою семантикою, звідки та

кож вигуки гм, уг!). - Пор. гм, угу1 • 
[умеrелюватьj <•з'їдати•> Чаб, [умеге

лить, вмегелювать, вмегелить, змеге
лювать, змегелить] «ТС.•> тж; - похід
не утворення від незасвідченого * меге
лити <<ЇстИ•>, очевидно, афективного 
походження. - Пор. умелигати. 

[ умеrати j <<тікатИ•> Нед; - не зо
всім ясне; можливо, утворення афектив

ного характеру, що виникло в резуль

таті фонетичної видазміни [умикати] 
<•ТС.•>, похідного від псл. m-ьknQti <•ТЯГ
ти, штовхати, рухати•>. - Див. ще 
мИкати. 

[умедити] <•майстерно випекти, до
давши до тіста потрібних спецій Чаб; 
(перен., іран.) погано приготувати Г•>; -
похідне утворення від мед; початковим 
значенням слова, очевидно, було <<Під
солодити медом•> (Г lV 336). - Див. 
ще мед, у1 • 

[умелиrатиІ <•з'їсти•>; - не зовсім 
ясне; можливо, афективне утворення, 

що виникло на основі слів умолоти і 
лигати. - Див. ще лИка ти, моло
ти. - Пор. умеrелювать. 

умережати <<Їсти жадібно, багато; 
уминати•> СУМ, Нед, вмережати «ТС.•>, 
умережувати, вмережувати «ТС.•>, 
[умережити] <<з'їсти•> Г; - можливо, 
результат семантичної видазміни слова 
умережати <•вишивати мережку або 
мережкою; прикрашати візерункаМИ•>, 
похідного від мережа (див.). 

умерти, умерлець, умерлuни, умер
чик, умирущий, умірчака, умріць -
див. мерти. 

уметИти - див вметити. 
умикати <<ВИкрадати дівчину, щоб 

узнти й за дружин)'; [утікати СУМ. 
Нед]•>, умикнути, [умкнути] <<nіти 
геть Нед; скоротити 0•>, у сполученні ум
кнути мову <<Відняти мову•> Нед, О; -
р. [умьtкать] <<вкрадати; утікати•>, бр. 
[уА'ьtкdцьІ <<забирати негайно; тікати, 
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умисел 

мчатИ•>, [умкнуць] <<Піти геть•>; - псл. 
[umykati], утворене за допомогою пре
фікса у- від myk- / m-ьk-. - Див. ще 
мИкати. - Пор. замикати, мчати 1 • 

умисел, умисл, умuсний, умuсне, 
умuсно - ДИВ. МИСЛЬ. 

[умИтель] <<ущент; в друзки•> Г; -
не зовсім ясне; можливо, афективне 
утворення, пов'язане з мить <<Момент•> 
(розбите, знищене умuть). 

умич -див. омич. 
[умі€тний] <<Знаючий; вправний; осві

чений, науковИЙ•> Нед, [умінний] <<умі
ЛИЙ•> l Іед, [умітний] «ТС.•> Г; - запо
зичення з польської мови; п. umiej~tny 
<<знаючий, здібний, вправний, кваліфі
кованиЙ•>, umi~tпy, umіеппу <<ТС.•> похо
дять від п. umiec <<уміти•>, якому відпо
відає укр. уміти. -Див. ще ум. 

[умісний] <<спільниЙ•> О; - бр. [умес
ньt] «ТС.•>; - похідне від прислівника 
[умісті] <<разом•>, утвореного від місто 
(заст.) <<місцевість, місце•>; пор. р. 
совместньtй «ТС.>>. - Див. ще MtcTO, 

уміти, умілець, умілий, умілість, 
уміло, уміння - див. ум. 

[уміткИ] <<Кидаючи•> О; - похідне 
утвореннЯ Від метати <<КИДаТИ•>; ПОр. 
[міткuй] <<меткий•> Ж. - Див. ще ме
тати, у1 • 

[умл€ять] <<ударити•> Л; - афектив
не утвоfення, можливо, пов'язане з 
[млинок <<Мотовило•> Л (має вигляд 
палиці) або з мліти <<Мучитися, непри
томніти•>. 

[умняцкати] <<Видавити•> ВеУг; -
префіксальне утворення від незасвідче
ного * мнЯцкати, похідного від [мнЯ
ти] <<м'ятИ•>, пор. [м'Яцкати] <<ТС.•> від 
м'Яти. -Див. ще м'Яти. 

умова, умовина, умовини, умовка, 
умовний, умовлЯти, умовлЯтися -
див. мова. 

[умозолити] <<упросити, випросити; 
змусити•> О; - nрефіксальне утворен
ня від мозолити <<натирати мозолі•> з 
метафоризацією семантики (<<натирати 
мозолі, важко працюючи•> ---? <<добива
тися чогось, докладаючи великих зу

силь•>), пор. також з метафоризацією 
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унивати 
---

мозолити, намозолити очі <<набрида
ти, докучати постійною присутністю•>. -
Див. ще мозоля. 

[уморхати] <<утомити, сильно змо
рити•>; - не зовсім ясне; можливо, не
регулярне афективне утворення від [мо
рuти] <<виснажувати•>, пор. [морений] 
<<стомлений, знесилениЙ•>, [змора] <<ВТО
ма•>; менш імовірний зв'язок з коренем 
морх-, наявним у словах Ізморхнутися] 
<<Морщитися•>, пом6рхнути, [морхлий] 
<<зморшкуватий, зморщениЙ•>. - Див. 
ще мор. 

[унадити] <<прикріпити (леміш на 
полиці та ін.)•> Л; - не зовсім ясне; 
можливо, префіксальне утворення від 

надити з первісним значенням <<нава
рювати•> або <<Насаджувати, приєднува
ТИ•>. -Див. ще НаДИТИ 1 . 

ундИна <<дух води в образі красивої 
дівчини у середньовічних повір'ях; ру
салка•>, ондuна «ТС.•>; - р. болг. ун
дuна, бр. ундзіна, п. опdупа, uпdупа, 
ч. слц. uпdіпа, схв. Ундина, слн. uп
dfпa; - запозичення з французької мо
ви; фр. опdіпе <<Водяна німфа•> утворене 
поетом П'єром де Ронсаром (1524-
1585) від нлат. uпdіпа, що є nохідним 
(його створення приписується Пара
цельсу) від лат. unda <<ХВИЛЯ•>, спорід
неного з дінд. uпdati, uпatti <<струмує, 
ллється, зволожує•>, udaп-, udakam <<ВО
да•>, гр. uowp, гот. wato, дангл. wceter 
<<вода•>, псл. voda, укр. вода. - СІС2 

855; St. wyr. obcych 789; Kopa\inski 
693, 1014; Dauzat 513; Walde-Hofm. 
ІІ 816-818; К\еіn 1677.- Див. ще 
вода. - Пор. ондулЯція. 

[унивати] <<сумувати, впадати у від
чаЙ•> Нед, [унuванє] <<сумування; слаб
КО.'~ухість•> Нед; - р. уньtвать <<суму
вати, впадати у відчай; блякнути, зами
рати (про nрироду)•>, унь'tть <<ТС.•>, 
унь'tльtй, бр. [унь!цьІ <<Засохнути, висох
нути, втратити життєві сили; пережити, 
перетривожитися; перен. пройти (про 
час)•>, др. оуньtти <<засумувати•>, ч. 
uпуІу <<сумниЙ•>, болr. унuвам <<сумува
ТИ•>, СТСЛ. 0\(Ht.ITH <<ТС.•>; - ПОХідне 
утворення від нuти <<виражати незадо-



унИгати 

валеннЯ•> (з давнім розширенням кореня, 
пор. вити- завивсіти і под.). - Фас
мер lV 163; Holub-Kop. 403; Младенов 
652. -Див. ще нИти 1 • 

[унИгати] <<втомити, зморити•> Г; -
не зовсім ясне; можливо, афективне 
утворення, пов'язане з никати, никну
ти <<КЛОНИТИСЯ>>, ПОр. никлий <<З опу
ЩеНОЮ головою; сумний; [слабкий]•>. -
Див. ще нИкати. 

уникати <<намагатися не спілкува
тися з ким-небудь, не бажати чогось•>, 
уникливий <<непрямий, ухильниЙ•>, уник
нення, уникнути, унuкувати; - ч. 
uпikati; - похідне утворення від ни
кати, никнути <<НаХИЛЯТИСЯ, НаГИНа
ТИСЯ•> (з розвитком значення від конк
ретного до більш абстрактного). -
Ho\ub-Kop. 403; Holub-Lyer 335. -
Див. ще нИкнути. 

унимати, унимсітися, унімсіти, уні
мать, унЯти, унЯтися, унЯтливий, 
унЯтливо, унАтливость -див. Яти. 

універмаг <<універсальний мага-
зин•>; - р. универмсіг, бр. універмаг, 
ч. слц. uпivermag (з рос.), болг. уни
вермаг (з рос.); - складноскорочене 
слово, утворене з початкових частин 

прикметника й іменника у словосrюлу
ченні універсальний магазин. - Чер
ньrх ІІ 290. - Див. ще магазИн, уні
версальний. 

універсал (іст.) <<документ, що мав 
характер маніфесту в середньовічній 
Польщі та Україні; грамота українсь
ких гетьманів XVII ст.; звернення Цен
тральної Ради 1917-1918 рр. до укра
їнського народу•>, [универсdл Г, Нед, 
Пі, универзсіл Нед, уневерссіл Пі, ни
верссіл Пі, ніверссіл Бі]; - р. уни
верссіл, бр. універсал; - запозичення 
з польської мови; п. uпiwersat походить 
від словосполучення лат. (litterae) uпi
versa\es <<(листи) загальні•>, з якими 
польський король звертався до наро
ду.- Фасмер IV 162; St. wyr. obcych 
790; Kopa\inski 1015. - Див. ще уні
версальний. 

універсальний <<всеосяжний, різ
нобічний, загальниЙ•>, [универссільний 

університет 

Г, універзсільний Нед] <<ТС.•>, універсал 
<<людина різнобічних знань і навичок; 
вид інструменту•>, універсалізація, уні
версалізм, універсально; - р. уни
верссільньtй, бр. універссільньt, п. uпi
wer.salпy, ч. uпiverzalпf. слц. uпiver
za!пy, болг. универссілен, м. универ
зdлен, схв. универзалан, слн. uпiver
za\eп; - запозичення з латинської мо
ви; лат. Oпiversa\is <<загальний, такий, 
що належить усім •> походить від Oпi
versus <<Весь, цілий, загальниЙ•>, що є 
складним утворенням з основ СJІів 

Oпus <<один•>, спорідненого з псл. *іпо 
<<ОДИН•>, укр. [иний] <<іншиЙ•>. і versus. 
дієприкметника від vertere <<Вертіти, 
крутити•>, що відповідає псл. *vьrteti, 
укр. вертіти. - СІС~ 856; Черньtх ІІ 
290; Фасмер IV 162; St. wyr. obcych 
790; Kopa\ir\ski 1015; Holub-Lyer 497; 
Младенов 652; Walde-Hofm. ІІ 821-
823; КІеіп 1679. - Див. ще вертіти, 
унія. - Пор. версія, універсал, уні
верситет, унікум. 

універсам <<універсальний магазин 
із самообслуговуванням•>; - р. уни
версdм, бр. універсам; - складноско
рочене слово, утворене з початкових ча

стин іменників у словосполученні уні
вермаг самообслуговування. - Див. 
ще сам, універмаг. 

університет, університсінт (заст.) 
<<студент університету; людина з уні
верситетською освітою•>, університет
ський; - р. болг. университет, бр. уні
версітЗт, п. uпiwersytet, ч. uпiversita, 
слц. uпiverzita, нл. uпiwersita, м. уни
верзитет, схв. универзuтёт, слн. uпi
veгza; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Universitat, фр. uпiversite, 
англ. uпiversity, іт. uпiversita зводяться 
до пізньолат. Oпiversitas <<кілька осіб, 
об'єднаних в одне ціле•> (Oпiversitas 
professorum et scho\arum <<об'єднання 
професорів і учнів•>; малося на увазі та
кож uпiversitas scieпtiarum <<об'єднання 
наук•> ), пов'язаного з лат. Oпiversus <<весь, 
цілий, загальниЙ•>. - СІС2 856; Черньrх 
ІІ 290; Фасмер IV 162-163; St. wyr. 
obcych 790; Kopalir\ski 1015; Holub-
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універсіада 

Кор. 403; Holub-Lyer 497; Младенов 
652; Skok ІІІ 546; КІеіn 1679. - Див. 
ще універсальний. - Пор. універсал. 

універсіада <<студентські спортивні 
змаганнЯ•>; - р. болг. универсиада, бр. 
універсіАда, п. uпiwersjada, сJщ uпiverzia
da, слн. uпiverziada; - утворення з почат
кової ЧаСП1НИ іменника універс( итет) і 
суфікса -іад-а, що виступає в слові олім
піада <<олімпійські спортивні ігрИ•>. -
СІС2 856; St. wyr. obcych 790. - Див. 
ще університет. 

унікум, унікальний; - р. болг. !}ни
кум, бр. унікум, п. unicum, ч. сJщ. 
unikum, м. уникум, схв. уникум, слн. 
unikum; - запозичення з латинської 
мови; Jlaт. Onicum <<єдине, виняткове•> 

є формою середнього роду прикметника 
Oпicus <<єдиний, єдиний у своєму роді•>, 
утвореного від Onus <<один•>, що спорід
нене з укр. [uний] <<іншиЙ•>. - СІС2 

856; St. wyr. obcych 790; Kopalir\ski 
1014; Holub-Lyer 497; Walde-Hofm. 
ІІ 821.- Див. ще унія.- Пор. одИн, 
унітарний. 

унісон <<одночасне звучання двох 
або кількох звуків~; - р. болг. унисон, 
бр. унісон, 11. ч. слц. uпіsопо, схв. 
унuсоно, слн. uпіsопо; - запозичення 
з італійської мови; іт. unisoпo <<одно
звучне•> походить від елат. Oпisoпus 
<<однозвучниЙ•>, складного утворення з 
основ Jraт. Oпus <<ОДИН•>, спорідненого з 
укр. Іuний] <<іншиЙ•>, і soпus <<звук•>. -
СІС2 856; St. wyr. obcych 790; Kopa
linski 1015; Holub-Lyer 497; Младе
нов 652; К\еіп 1679. -Див. ще сонет, 
унія. 

унітаз <<раковина в убиральнях ка
налізаційної системИ•>; - р. унитаз, 
бр. унітаз; - утворення, що походить 
від назви фірми Uпitas, яка початкова 
виробляла ці предмети. - ССРЛЯ 16, 
667. 

унітарний <<єдиний, який становить 
єдине ціле•>, унітарuзм; - р. унитар
ньtй, бр. унітарньt, п. uпitarny, ч. uпі
tагпі, слц. uпіtагпу, болг. унитарен, схв. 
унитаран «ТС.>>, слн. uпіtагеп; - запо
зичення з французької мови; фр. uпitaire 
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унія 

«ТС.•> Іюв'язане з лат. Oпitas <<Єдність, 
єдине ціле•>, утвореним від лат. Oпus 
<<ОДИН>>, ЩО СПО?іднене З укр. [uний] 
<<іншиЙ•>. - СІС- 856; ССРЛЯ 16, 667; 
St. wyr. obcych 790; Kopalinski 1015; 
Ho\ub-Lyer 497; Dauzat 735; Walde
Hofm. 11 821; К\еіп 1679. - Пор. 
унікум. 

уніфікація, уніфікатор, уніфіко
ваний, уніфікувати; - р. унифика
ция, бр. уніфікацьtя, n. uпifikacja, ч. 
uпifikace, слц. uпifikacia, болг. унифика
ция, м. схв. унификациjа, слн. uпifika
cija; - запозичене, можливо, через по

середниrпво захіюrоєвропейських мов 
(н. Uпifikatioп, фр. unification, англ. uпifi
catioп) з латинської; !Ілат. uпificatio є 
складним утворенням з компонентів 
uпі-, що походить з Oпus <<ОДИН•>, Опіо 
<<Єдність•>, споріднених з укр. [сінийІ 
<<іншиЙ•>, і -ficatio, пов'язаного з facere 
<<робити•>. - СІС2 856; ССРЛЯ 16, 667; 
St. wyr. obcych 790; Kopa\inski 1015; 
Holub-Lyer 497; Dauzat 735; К\еіп 
1678. - Див. ще універсальний, 
унія, факт. - Пор. електрифікація. 

уніформа <<формений одЯГ•>; - р. 
болг. м. униформа, бр. уніформа, п. 
uпiform, ч. слц. uпiforma, схв. унифор
ма, слн. uпiforma; - запозичення із 
західноєвропейських мов; н. Uпiform, 
фр. uпiforme походять від лат. Oпiformis 
<<одноманітний, такий, що має однакову 
форму•>, складного утворення з основи 

слова Oпus <<один•>, спорідненого з укр. 
[uнийІ <<іншиЙ•>, і forma <<форма>>. - СІС2 

856; St. wyr. obcych 790; Kopalir\ski 
1015; Holub-Lyer 497; РЧДБЕ 747; 
Dauzat 735; К\еіп 1678. - Див. ще 
унія, форма. 

унія <<об'єднання православної цер
кви з католицькою; об'єднання держав; 

назва міжнародних адміністративних со
юзів•>, уніат, уніатство, [унuт] <<уні
аТ» Нед, [унuта] <<ТС.>> Нед, Іунuцтво] 
<<уніатська віра>>, [уніт] <<уніаТ» Нед, 
Пі, [уніта] «ТС.>> Нед, [уніЯр] <<феде
раліст•> Нед, Пі, lуніЯт] <<уніат•>, уніат
ський, [унuцькийІ Нед, [уніЯрнийІ Нед, 



упну 

[уніЯтський], [зуніЯтити] О; - р. 
болr. унuя, бр. _t}нія, rr. uпіа, ч. uпіе, 
CJIU. unia, М. унu_іа, СХВ. yнuja, CJIH. 

unija; - через rюсередництво польсь
кої мови запозичене з народної латини; 
нар.-лат. Опіо <<єдність•> зводиться до 
лат. oпus <<ОДИН•>: спорідненого з гр. oiv6(; 
~одне очко на гральній кості•>, гот. аіпs, 
ДВН. еіпs <<ОДИН•>, дірл. оіп, ЛИТ. v{eпas 
<<один, єдиний; хтось•>, прус. ains «ТС.•>, 
ПСЛ. іПо <<ОДИН, СаМ•>, укр. одuн. - (1(2 

856; Фасмер IV 163; Горяев 387; St. 
wyr. obcych 789; Kopalinski 1014; Ho
lub-Lyer 497; Младенов 653; Skok ІІІ 
546; Юеіп 1678; Walde-Hofm. ІІ 821-
823. - Див. ще йний. - Пор. уні~ 
версальний, університет, унікум, 
унісон, унітарний, уніфікація, уні· 
форма, унція. 

[унну] <<Всередині•> ВеУг, [уннука, 
унука] «ТС.•> тж; - результат фоне
тичної видазміни прислівника [удну] 
«ТС.•> тж, який виник унаслідок злиття 

nрийменникового сполучення у дну 
~всередину•>. - ВеУг 265. - Див. ще 
дна, дно, удну. 

[унолмошний] <<нудний; набридли
виЙ•> Лизанеu; - запозичення з угорсь
кої мови; уг. unalmas <<нудний, непри
ємний, понуриЙ•> етимологічно неясне. -
Лизанец 629; MNTESz ІІІ 1031-1032. 

унтер, унтер-офіцер, у нтер-офі
церськuй, унтерський; - р. унтер, ун
дер, унтер-офuцер, бр. унтзр, унтар
афіцЗр, бощ. унтерофицер, схв. ун
тер-офицер; - скорочення терміна ун
тер-офіцер, через посередництво росій
ської мови запозиченого з німецької; 
н. Unteroffizier є складним словом, утво
реним з прикметника uпter <<НИЖЧИЙ•>, 
спорідненого з англ. uпder <<Під, нижче•>, 
двн. uпtar «ТС.•>, дат. шв. дфриз. under, 
гол. опdег, днн. гот. uпdar, дісл. uпdir, 
дінд. adhab <<УНИЗУ•>, adharab <<НИЖНіЙ, 
нижчиЙ>>, лат. Tпferus <<НижніЙ•>, Tпfra 
~внизу•>, та іменника Offizier <<офіцер•>. -
СІС2 857; Младенов 653; КІеіп 1677. -
Див. ще офіцер. - Пор. інфрачер~ 
вони й. 

упалати 

унти (мн.) (одн. унт чол. р., унта 
жін. р.) <<Хутряне взуття»; - р. бр. 
унть't; - запозичення з російської мо
ни; р. унть't походить від евен. uпta 
<<ЧобіТ». - Фасмер lV 163. 

[унувати] <<втомитися, набридати 
Шейк; нудитися, докучати, спонукати 
0•>: - запозичення зі словацької мови; 
СЛЦ. uпuvat' <<утруднювати, турбуваТИ•> 
пов'язане з navit' sa, якому відповідає 
ч. заст. пaviti <<усмертити, морити, за
губитИ>>, uпava <<ВТОМа•>, ЩО споріднене 
зі СЛЦ. nyti, укр. нuти. - о ІІ 318; 
Machek ESJC 392; Holub-Kop. 403; 
Holub-Lyer 497. -Див. ще нити 1 • -

Пор. навка. 
унція <<одиниця маси (ваги); апте

карська міра>>; - р. боJІГ. унцuя, бр. 
унцьtя, 11. uncja, ч. uпсе, слц. uпсіа, м. 
унциjа, СХВ. унца, ун.ча, CJJH. UПСа; -
запозичення з латинської мови; лат. 
uncia <<одна дванадцята частина•> похо

дить від Oпus <<один•>, спорідненого з 
укр. [uний] <<іНШИЙ•>, одuн. - СІС2 

857; ССР ЛЯ 16, 681; Фасмер lV 163; 
Горяев 387; St. wyr. obcych 789; Kopa
linski 1013; Holub-Lyer 497; Skok ІІІ 
545; Mikl. EW 372; Младенов 653. -
Див. ще унія. 

[унше] <<краще•> О; - р. уне <<кра
ще•>, др. оунuи <<КращИЙ•>, CTCJI. 0\(NHH, 

O'(N"kн «ТС.•>:- не зовсім ясне; зіставляє
ться З дінд. avas <<МИЛіСТЬ, ДОПОМОГа•>, 
ав. avah- <<доrюмога•>, а також з дінд. 
vaпati, vaпoti <<бажає, любить, жадаЄ», 
лат. veпus <<любов•>, vепіа <<Люб'яз
ніrть•>, дісл. viпr <<друг•>: менш вірогідне 
пов'язання з Юний (Брандт РФВ 25, 
35). - ФасмеР. IV 162; Meil\et MSL 9, 
140; Meillet Etudes 435; HoJthauseп 
Аwп. Wb. 343-344; Vail\aпt RES 9, 6. 

упад, упадати, упадатuся, упад
ливий, упалий - див. падати, пасти2• 

[упайцяти] (дит.) <<вrшсти•> О; -
афективне утворення дитячої мови, яке 
виникло в результаті фонетичної ви
дозміни дієслова упасти; пор. [пайця
ти] (дит.) <<спати•> О. 

[упалати] <<опалати, позбавити зер
но луски•> О, [упалачкаІ <<ямка в жор-
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ушілки 

новій колоді на зерно•> тж, [упалачькаІ 
<<ТС.•> тж; - фонетичний варіант дієслова 
оnалати «ТС.>>. -Див. ще палати 1 • 

упалки - див. опалка. 
[упартий] <<вnертий•> Нед, [упартиІ 

<<ТС.•> Л; - бр. упартьt, п. uparty; -
запозичення З польської мови; 11. 
uparty є формою пасивного дієприкмет
ника мин. ч. від дієслова uprzec, пре
фіксального похідного від przec <<Пер
ТИ•>, ЯКОМУ Відnовідає укр. перти. -
Bruckпer 441. - Див. ще у1 , перти2 • 

[упасаний] <<дуже гладкий, товстий 
(про людину)•> Л; - бр. [упасеньt] 
<<ВГодованиЙ•>; - похідне утворення від 
упасати <<nасучи худобу, птицю, давати 
їм можливість добре наїстися•>, упас
тися <<напастися; відгодуватися, стати 

гладким•>; пор. опасистий <<огрядниЙ•>, 
опасний <<ВГодований, жирнИЙ>> Ж, упас
лий <<ЛегковідгодовуваниЙ•>. - Див. ще 
пасти 1 • 

упастИся - див. спастИ. 
[упекатися] <<уnравитися•> Нед; -

бр. упекацца <<стомитись, працюючи; 
потрапити в неприємне становище•>, 

СЛН. upehati <<СТОМИТИ, ЗМУЧИТИ•>; -
префіксальне утворення від того само
го кореня, що виступає в спекатися 
<<nозбавитися, позбутися•>. - Див. ще 
пек1 , спекатися. 

[упелИшитися] <<пристати, приче
питися•> О, [упелешитисяІ <<ТС.•> тж, 
[впеліситисі] «ТС.•> тж; - не зовсім 
ясне; можливо, афективне утворення 
Від пелех <<ПаСМО ВОЛОССЯ•>. - Див. ще 
пелех 1 • -Пор. пелЮскатися. 

[упельrати] <<влаштувати; упорати
ся•>; - не зовсім ясне; можливо, афек

тивне утворення, пов'язане з пільга 
<<nолегкість•>, [ пільгувати І <<nолегшувати, 
послаблювати•>. - Див. ще пільrа. 

уперве, упервин[- див. первий. 
[упетелиться] <<Потрапити в біду•> 

До; - очевидно, похідне утворення від 
петлЯ з метафоризацією семантики (по
чатковим могло бути значення <<Потрапи
ти в петлю (у пастку)•> і под.). - Див. 
ще петлЯ. 
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[ упилИтися І «nристати, причепи
тися•> О; - неясне. 

[упинчатися] <<Клопотати, добива
тися•> Г; - не зовсім ясне; можливо, 
афективне утворення на основі дієсло
ва пщjтися <<Тягтися, напружувати
ся•>. -Див. ще п'ЯстИ. 

упИр 1 <<вампір, за народним пові
р'ям, перевертень, мрець, що нібито 
виходить ночами з домовини і ссе кров 
сплячих людей•>, [упuрь Г, упер Шейк, 
опuр Ж, опuрь Г] «ТС.•>, упирuця, 
[упирЯга] Нед, [упирЯка] <<ТС.•> Г, Пі, 
[опирuще] Ж, [опирuця] <<Чаfівниuя•>; -
р. упь'tрь, бр. [упир, вупар , др. Упирь 
{ім'я), п. upior, [wypior], ст. upierz, ч. 
СЛЦ. upfr, болr. [в'Ьпuр'Ь, вепuр], СХВ. 
ст. upir; - ncJI. *Qpyrь з нервісним зна
ченням <<неспаJІениЙ•>; - утворене із за
перечного префікса Q- і кореня pyr- <<ВО
гонь, жа~; паритИ•>, що зберігся в укр. 
[пирuтиj <<червоніти (від гніву)•> Нед, 
р. [пь'tрейl <<припічок; загнітка•> (Даль), п. 
perz ( < pyr-) <<жевріюче вугілля•>, [perzyc 
si~] <<червоніти (про небо)•>, ч. pyr <<жар, 
розпечений попіл•>, pyriti se <<червоні
ти•>, слц. pyrit' sa «ТС.•>, ругепіса <<сnале

на СОЛОМа•>, В~. pyriC <<ТОПИТИ•>, НЛ. pyris 
<<ТС.•>, схв. упирити <<роздмухувати (во
гонь)•>, слн. [zapiriti se] <<nочервоніти•>; 
слово відбиває давню віру в очисну дію 
вогню і походить з часів, коли у сло

в'ян-язичників був обов'язковим обряд 
кремації; похований без цього обряду 
мрець нібито обертався на упиря; точ
ним відповідником псл. *Qpyrь є гр. 
liтrupщ <<НеспалениЙ•> (Лукінова Сл. мо
во3н. 96-103); висловлювалося також 
припущення про зв'язок кореня pyr- з 
*рег- <<літати•>, який вбачали в р. нето
пьtрь <<кажан•>, п. пietopyrz, пietopierz, 
схв. pirac «ТС.•> (Ильинский РФВ 65, 
226; Bruckпer 594); зіставлялося з р. 
парuть (Vai\\aпt S\awia 10, 673-679), 
схв. пuрати <<дути•> (Moszyriski RO 12, 
81 ), з ав. vyambura- <<Ворожий воді», дінд. 
amby <<ВОда•> (Корш AfS\Ph 9, 676-677); 
реконструювалося також псл. *vь-реrь 
як віддієслівне утворення від v-periti < 
< vrepiti Se <<ВЧеПИТИСЯ•>, пов'язаного З 



упИр 

Ч. fepik <<реn'яХ•>, СJЩ. repit' Sa <<ЧіПЛЯТИ
СЯ>>, оскільки упир вчіпляється, вгризає

ться в жертву (Machek ESJC 669; 
Holub-Lyer 497 -498); недостатньо пе
реконливою є також гіпотеза про запози

чення з тюркських мов - тат. башк. 
убьtр <<ненажера, відьма, ЗJІИЙ дух•> 
(Дмитриев ле ІІІ 33), тат. ubyr <<Міфо
логічна істота•> (Радлов І 1782-1783), 
що пов'язувалося з upmak <<Ковта
ТИ•> (Горяев 388; Преобр. І 64; Младе
нов 57; Mikl. ТЕ\ ІІ 181, EW 374-375, 
проти Корш AfS\Ph 9, 676-677). -
Фасмер І 271, ІІІ 419, IV 165; Ho\ub
Kop. 403. - Пор. вампір, літопИр, не
топИр, опер. 

[упИр2 ] (бот.) <<бур'ян, листя якого 
подібне до листя молодої uибулі•> (Чер
нігівщина, усно); - похідне утворення 
від [пир] <<Uибуля-порей, пір, A\lium 
porrum•>. - Див. ще порей. 

упирати - див. перти2 • 
[упирувати] <<уnиратися, наполяга

ТИ•>, [упuрни <<Вnертий•> Л, упuрісти, 
упuрковати, упuрок «ТС.•> тжJ; - афек
тивне утворення на основі дієслова 
уnиратися, nов'язаНОГО З перти <<ТИС
НУТИ•>. - Див. ще Перти2 • 

упівхИжь <<середина села•> О; -
складне слово, утворене з префікса у
та іменникових основ пів- і хuжа; кін
цевий -ь надає значення збірності. -
Див. ще пів, у\ хИжа. 

[упіканийj (іран.) <<Товстий, вгодо
ваниЙ•> Корз; - не зовсім ясне; мож
ливо, народнорозмовний варіант р. 
упuтаннwй або афективне утворення 
на основі пuка, пикатий. 

упіЮс -див. пИти. 
уповати (рідк.) <<nокладати надію, 

розраховувати, сподіватися•>, в пов ати, 
[уповатися] (безос.) <<мати надію•>, упо
вання (рідк.) <<ТВерда надіЯ•>, (упова
ніє) <<Сnодівання•> Нед, [уповательно] 
~з надією•> Нед; - р. уповать, др. 
(кн.) п'Ьвати <<надіятись; довіряти; бути 
переконаниМ•>, уп'Ьвати «ТС.•>, п'Ьвание, 

упование, п. ufac <<Надіятись; довіряти•>, 
п. ст. pwac, ч. doufati <<Надіятись•>, ч. ст. 
ufati, СЛU. ufat' (sa) <<СПОдіваТИСЬ>>, болг. 

упорхати 

уповсівам ее <<Надіятися•>, [уфам ее] 
«ТС.•>, СХВ. (уфати ее) <<НадіЯТИСЬ•>, СЛН. 
upati <<ТС.», upati si <<НаСМіЛЮВаТИСЯ, на
важуваТИСЯ•>, СТСЛ. n'ЬКАТН, О'(n'ЬКА

ТН; - псл. p-ьvati, up-ьvati; в українсь
кій запозичення з церковнослов'янської 
МОВИ (UСЛ. O'(nOR.ATH, 0\(nOR.ANi€); ПСЛ. 
*р-ьv- певної етимології не має; зіставля
ється з двн. fowen (< fawjan) <<nросіюва
ти крізь решето, очищати (зерно)•>, 
дінд. pavate, punati <<очищає; спокутує; 
прояснює•>, шо зводяться до іє. *peu- / 
pou-/peva-/pu- <<очищати•>; у такому 
разі розвиток значення міг би бути: 
<<очищати•> ---? <<nриносити очисну жер

тву•> ---? <<сподіватись на Божу ми
лість•> ---? <<уnовати•>; пов'язувалося також 
з хет. kappuvai- (де ka- префікс) <<Пова
жати; мислити, думати, припускати•>, лат. 

puto <<nоважати; мислити, припускати•>_, 

н. hoffen <<СПодіватись•> (Machek ESJC 
123-124); ще менш переконливе зістав
лення з лит. pdti, puvu, puvau <<Гнити, 
псуватись•> (Zubaty AfS\Ph 16, 408, 
проти Развадовський RS\ 2, 103). - Чер
ньІх ІІ 290-291; Фас мер-Трубачев IV 
164; Bruckner 592; Skok ІІІ 536; Мла
денов 653; Роkогпу І 827. - Див. ще 
певний. - Пор. дуфати, зухвалий, 
уфа ти. 

уповноважити, уповноважувати, 
уповноважений (у значенні іменни
ка); - р. уполномочить, бр. упаf}навd
жьщь; - складне слово, що виникло 

як калька п. upetnomocnic <<дати пов
новаження, уповноважити•>; у другій 
частині можливий вплив п. upowaznic 
«ТС.•>; пор. п. upetnomocnic, яке є каль
кою лат. p\enipotens. - SW VII 333. -
Див. ще ваrа, повний. 

[упораїти] (перен.) <<обібрати•> О; -
утворення з префіксів у-, по- та дієсло
ва раїти, раяти <<радити•> (пор. [по
раЄти, порайіти] <<nорадити•> О) з роз
витком семантики: <<Порадити, дати по

раду•> ---? <<дати погану пораду, яка при

несе збитки•> ---? <<обібрати•>. - Див. ще 
раяти. 

[упорхати] <<заспокоїти, угамувати•> 
Нед; - не зовсім ясне; можл'1FЮ, афек-

39 



упосліджувати 

тивне утворення на основі прикметни
ка [порхкuй] <'боязкиЙ•>. - Див ще 
порхкИй. - Пор. уморхати. 

[упосліджуватиj <<Принижувати, зне
важати, ставити нижче себе Г, СУМ; 
ображати, залишати поза увагою Г, Нед; 
ганьбити, знеславлювати Нед; залиша
ти останнім, за собою Г•>, [впосліджува
тиІ <<ТС.•> СУМ, [упослідити], [упусь
лідитеІ <<зневажити» Корз, [упослі
джати], [упосліджуватися] <<недооці
нювати себе•> Нед, tупослідитися] Нед, 
[упосліджений] (у значенні прикмет
ника) <<Жалюгідний» СУМ, [упослід] 
<<нарешті, потім, пізніше, в кінці•> Г, 
Нед; - бр. [упаслежьtваць] <<принижу
вати, ставити нижче за інших•>; - запо
зичення з польської мови; п. uposledzac 
<<зневажати, кривдити, обділяти; випе
реджати, залишати позаду•> є префік
сальним утворенням від posledi <'зад, 
задок (у возі)•>, похідного від slad 
<<Слід•>. -Див. ще по, слід1 , у 1 • 

[упражнЯтися] <<робити вправи, упра
в.пятисЯ•> ВеУг, ст. упражнЯю(ся); - р. 
упражнЯть нренувати•>, упражнЯ
ться, упражнение, др. упражняти <<За
йматИ•> (наприклад, місце), частіше <<ЗНИ
щувати•>, упражнятися <<займатись чи
мось•>, упражнити <<ліквідувати, зни
щити•>, упражнение <<заняття, робота•>, 
болг. упражнЯвам (ее); - запозичене 
через давньоруську мову зі старосло

в'янської; др. корінь пражн- походит~ від 
стсл. nрА.ЗДt.N'Ь (перехІД зи > жн пов яза
ний з м'якістю суфіксального н < пj), 
який зводиться до псл. *porz-, що ви
ступає в укр. порожній, а також у р. 
порожний (Преобр. ІІ 121, проти Фас
мер IV 164), праздньtй (зі стсл.); дав
нім значенням слова було, очевидно, 
<<заповнювати пустоту; займати віль
ний час•>. - Черньrх ІІ 291; Младенов 
653. - Див. ще порожній. - Пор. 
празник. 

[упрани] <<уrrертиЙ•> Л; - неясне; 
можливо, результат фонетичної видазміни 
незафіксованого *упрений, форми пасив
ного дієприкметника мин. ч. від пер
ти, паралельної до упертий (пор. ме
лений і молотий). 
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упука 

[упрендовуватися] <<вимагати, доби
ватися; домагатися, претендувати•> О; -
rre зовсім ясне; можливо, афективне утво
рення на основі дієслова претенду
вати. -Див. ще претензія. 

упрИпуст -див. пустИти. 
lупритИк] <<уnритул•> Чаб, [впри

тuкj <<ТС.•> тж; - запозичення з росій
ської мови; р. вприть'tк є префіксаль
ним утворенням, пов'язаним з дієсло
вом тьІкать. - Див. ще при, тИка
ти, у1 • 

[упроrолодку] <<впроголодь•> Чаб, 
[впроголодку] «ТС.•>;- нерегулярне пре
фіксально-суфіксальне утворення, по
в'язане з голод (див.). 

упруr - див. пруr. 
tупруrий] <<Пружний, пружистий; 

тугий; еластичниЙ•> Нед, [упругість] 
Нед; - др. упруг'Ь <<мачта Р)•>; - за
позичення з російської мови; р. упругий 
є похідним від кореня пруг- ( < псл. 
*prQg-), наявного також в укр. пружuна, 
напруга. - Черньrх ІІ 291; Фасмер lV 
165; Преобр. ІІ 137; Mikl. EW 262. -
Див. ще пруr, пряrтИ 1 • 

упряrтИ, упрягати, упрЯга, упряж, 
упрЯжка, упряжнuй -див. пряrтИ 1 • 

[упрЯмий] <<міцний; впертий Н:ед; 
заливний (дощ) 0•>, [упрЯмство] Нед, 
[упрЯмиця] Нед; - р. упрЯмьtй <<упер
тий•>, п. uprzejmy <<милий, приємний, 
ввічливиЙ•>, ч. upfimпy <<щирий, відвер
тиЙ•>, СЛЦ. uprimпy «ТС.•>; - еТИМОЛО
ГіЧНО пов'язане з прямuй; припуска
ється, що початковим значенням було 
<<прямий, відкритиЙ•> (Zubaty AfSIPh 
15. 496; BrUckпer 594); зіставлялося 
також з перти, р. переть, упорньtй 
(Mikl. EW 240; Горяев 388, про:ги Фас
мер IV 165). - Machek ESJC 493-
494; Holub-Kop. 403; Holub-Lyer 
498. - Див. ще прЯмИй. 

[упрЯхнути] <<Просохнути, протрях
нути•> О; - очевидно, результат фоне
тичної видазміни дієслова протрЯ_х;,
нути, похідного від трЯхнути (див.). 

[упука] «Вдавлення•>; - префіксаль
не утворення, паралельне до [опука] 
<,м'яч; випукла частина чого-небудь•>, але 



уп'Ять 

з протилежним значенням. - Див. ще 
пук1 , у2• -Пор. опука1 • 

уп'Ять, упЯт -див. оп'Ять. 
ур- - фонетичний варіант початку 

слів з характерним для української мови 
чергуваннямур-із вр-: урем'я- врем'я, 
урода - врода, урочИстий - врочuс
тий, урізати - врізати тощо. 

ура (виг.) <<бойовий заклик під час 
атаки; уживається дJІя вираження за

гального схвалення, захоплення, радос

ті•>, [урачитиІ <<кричати ура'•>;
р. бр. болг. м. ура!, п. hura, ч. слц. hura, 
СХВ. ура, СЛН. ura, hura; - ПереКОНЛИ
ВОЇ етимології не має; припускається 
можливість запозичення з нвн. hurra 
<•ура•>, Іюхідного від свн. hurra, що є 
формою наказового способу від свн. hur
ren <<ШВИдко рухатися, повертатисЯ•> 

(Фасмер-Трубачев IV 166; Кluge
Mitzka 322), хоч у російських. джере
лах слово зафіксоване раніше, ніж у 
західноєвропейських (ЧерньІХ ІІ 291 ); 
існує також гіпотеза про тюркське по
ходження слова як пряме запозичення 

(Jakobson IJSLP 1/2, 1959, 273) або 
від ura <<бий•>, rrохідного від (w)urmak 
<<бити, убиватИ•> (Горяев 388; Lokotsch 
169, проти Чернь1х ІІ 291, оскільки в 
тюркських мовах на території колиш
нього СРСР це слово є запозиченням з 
російської мови). - Ho\ub-Kop. 136; 
Holub-L.yer 200; Младенов 654. 

ураrан <<Вітер великої руйнівної си
ЛИ•>, ураганний; - р. бр. болг. ураган, 
n. huragaп, ч. uragaп, hurikaп, orkan, м. 
ураган, СХВ. ураган, оркан, СЛН. ura
gan, orkaп; - запозичення з французь
кої мови; фр. ouragaп «ТС.•> походить 
від ісп. huracaп «ТС.•>, джерелом якого 
є hurakan «ТС.•> (з таїна, мови антиль· 
ських туземців), що зводиться до hunra· 
ken (з мови майя), букв. <<одноногий ве
летень•>, далі <<злий дух•> ---? <<ураган•>; ви
словлювалося також припущення про 

заnозичення з тюркських мов, пор. тюрк. 

uгауап <<ТОЙ, що разить, вражає•> (Дми
триев ЛС ІІІ 45), проти Трубачев (Фас
мер-Трубачев IV 166). - СІС 2 857; 
Чернь1х ІІ 291-292: St. wyr. obcych 

урачити 

289; Holub-Kop. 256; Holub-Lyer 498; 
Младенов 654; Dauzat 520-521; Gami\1-
scheg 657; К\еіп 751. 

[ уразівський І <<Вид сукна•> Пі, 
Шейк; - неясне; можливо, походить 
від назви пункту, де вироблялося це 

сукно. 

[уразнік] (бот.) <<фіалка собача, Viola 
сапіnа L.•> См; - р. [уразнаяІ <<тирлич 
хрещатий, Geпtiana cruciata L.; жовтий 
осот польовий, Soпchus arveпsis L.•> 
(Сkмоновиh), [уразная трава] <<Під'
ЯJІинник звичайний, монотропа, Hypo
pitys moпotropa Craaпtz. (Симоновиh); 
звіробій чотиригранний, Hypericum quad
rangu\um L.•> (Даль); [уразницаІ <<Звіро· 
біИ чотириграІшиЙ•> (Даль); бр. [ура:тікІ 
<<Шолудивник болотний, Pedicu\aris pa\us
tris L.•>, 11. urazпik <<деревій цілолистий, 
Achi\\ea ptarmica L.>>, ч. uraznik <<МОХО
винка, Sagiпa L.>>; - похідне утворен
ня від [ураза] <<рана, хворе місце•>; назва 
зумовлена цілющими властивостями рос

лини і використанням їі в лікувальній 
практиці; пор. синонімічну назву цієї 
рослини [ранник]. - Смик 378; Ma
chek Jm. ros11. 75. -Див. ще разИти. 

уран <<радіоактивний хімічний еле
менТ», урановий; - р. бр. болг. уран, 
П. Ч. uraп, СЛН. СЛН. uraп, М. ураниум, 
схв. уран; - запозичення із західноєв
ропейських мов (н. Uraп, фр. uraпium, 
англ. uraпium); хімічний елемент був 
названий у 1789 р. німецьким хіміком 
Клапротом на честь відкритої в 1781 р. 
англійським астрономом Гершелем пла
нети Уран, назва якої походить від гр. 
Oupav6(; <<Уран, бог неба·> (з oupavo(; (<Не
бо·>). - crc~ 857; ЧерНЬ!Х ІІ 292; St. 
wyr. obcych 791; Kopa\inski 1016; Ho
lulJ-Lyer 498; Младенов 654; КІеіn 
1680-1681. 

Іурачити 1 1 (жарт.) <<уuщІІнути (про 
рака) Г; ущипнути подібно раку ШеЙК•>; 
- афективне дієслово, утворене від рак 

(дивJ 
[урачити2 ] <<гостинно приймати у 

себе, щедро пригощати Нед; відзначати, 
вшановувати Пі•>, [урачувати] «ТС.•> Нед, 
[урачитися] <<Ні в чому собі не відмов-
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урбанізм уременити 
-----------------------------------------

JІЯТИ, насолоджуватися, ласуватИ•> Нед, 
[урачуватисяІ не.•> тж; - запозичен
ня з польської мови; п. uraczyc <•пригос
тити, почастувати•> є похідним від raczyc 
<<nригощати, частуватИ•>, звідки укр. 
[рачити] (див.). 

урбанізм <<Напрям в архітектурі та 
містобудівництві ХХ ст.•>, урбанізація, 
урбаніст, урбаністuчний; - р. ур
банuзм, бр. урбанізм, п. urbanizm, ч. 
urbanismus, слц. urbanizmus, болr. ур
банuз'ЬМ, схв. урбанuзам, слн. urbani
zem; - запозичення з французької мо
ви; фр. urbanisme походить від лат. 
urbanus <<міський; вихований; елегант
ниЙ•>, похідного від urbs (род. в. urbis) 
«місто; місто Рим•>, яке вважається за
позиченням з шумерської мови (пор. 
шумер. uru <•Місто•>) через етруське по
середництво; пор. також баск. uri <<Міс
то•>. - СІС2 857; St. wyr. obcych 791; 
Kopa\inski 1016; Holub-Lyer 498; 
Dauzat 736; К\еіn 1681. 

[урбар] <<Прибуток; кадастр Куз; 
оброк Лизанец•>, lурбир] <<оброК•> Ли
занец, [урбарія] <<Грошова повинність, 
сплачувана поміщику•> Г, Шейк; - п. 
urbarium <<Список грунтових повиннос
тей; повинність, записана в такому 
списку•>, ч. urbar, слц. слн. urbar, схв. 
урбариjум; - запозичене, очевидно, че
рез західнослов'янське посередництво з 

JІатинської мови; елат. urbarium утво
рене від н. Urbar <<nрибуток; земельний 
кадастр•>, похідного від свн. urbor, ur
bur, urber, urbar <<податок•>, джерелом 
якого є двн. urbёran <<Приносити прибу
ток•>, утворене за допомогою префікса 
ur- від двн. bёran <<Нести•>, що споріднене 
з лат. fero <<несу•>, гр. cptpw «ТС.•>, nсл. 
ber<;.> «беру•>, bьrati, укр. брати; приnу
скається також, що джерелом укр. 

[урбар, урбир] є уг. urber <<ТС.•> (Лиза
нец 629).- St. wyr. obcych 791; Ma
chek ESJC 670; Holub-Lyer 498; 
Кluge-Mitzka 808. - Пор. брати. 

[урванИця] «Гурт овець•> Дз Доп. 
УжДУ 4, 109; - неясне; можливо, по
в'язане з дієсловом рвати (як частина 
овець, що відірвалася від отари). 
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Іурвант1 ] (бот.) <<синяк червоний. 
Schium rubrum Jacq.•> Шейк; - неяс
не; можливо, пов'язане з рвати, хоч 
мотивація такого зв'язку затемнена. 

[урвант2 ] <<залізна скобка на ободі 
колеса» Бі; - запозичення з nольської 
мови; n. urwant <<Скобка на колесі•>, 
ймовірно, nов'язане з urwac, похідним 
Від rwac <<рВаТИ•>, якому відnовідає укр. 
рвати (див.). 

[уред] <<шкода•> Чаб, [вред] <<те. тж, 
Ж, збитки; рана, ушкодження Ж•>, 
[уредuть, вредuть] <•шкодити•> Чаб, 
[уредний] <<шкідливий; капосниЙ•> Г, 
[вреднийІ <•ТС.•>. СУМ, [уреднЮчий, 
вреднЮчий, уреднЮщий, вреднЮщий] 
<<дуже капосний•> Чаб, [уредно, вредно] 
<<ШКідливо•> Чаб; - р. вред <<Шкода•>, 
вредньtй, бр. [урЗдІ <•втрата; шкода•>. 
[урЗдньt] <<Шкідливий, злий, каnосний•>, 
др. врБд'Ь «чиряк•>; - запозичення з 
церковнослов'янської мови; українські 
форми з початковим у- є фонетичними 
варіантами форм з в-, що походять від 
цсл. кр-tд'Ь <<отрута; виразка, рана, чи
ряк•>, закономірним фонетичним відпо
відником якому є укр. веред. - Фас
мер-Трубачев І 361; Преобр. І 73; 
Младенов 654. - Див. ще веред. -
Поr. вред. 

[уректИ! <<зурочити Г; докоряти 
СУМ•>, Іврек:тuІ «ТС.•>, [уректuсяІ <<nо
чутися» Г, [урік:ати] <<докоряти; зуро
чувати•> СУМ, Г, [врік:ати] «ТС.•> СУМ, 
[урік:нути] Г, [урікатися] <<чутися•> Г, 
урічлuвий «здатний зурочити; якого мо
жt~а зурочити•> СУМ, Г, врічлuвий <<ТС.•> 
СУМ, [урічний] «ТС.•> Г; - р. урекать 
<<3'/рочуваТИ>>, П. urzekac, Ч. Urknouti, 
ела. СЛН. urekati «ТС.>>; - ПОХідне утво
реУНЯ від рек:тu; в ньому відбилася дав
ня віра в силу вимовленого слова. -
Holub-Kop. 403, 404; Младенов 654. -
Днв. ще ректИ. -Пор. урок. 

ІуременитиІ «міцно зробити робо
ту•>; - не зовсім ясне; можливо, по

хідне від [уременняІ <<удача•>, [времен
нИй] «сnриятливий, зручниЙ•>; менш 
імовірний зв'язок з ремінь і первісне 
значення дієслова <<зробити міцно, ув'я
завши ременем•>. -Див. ще врем'я. 



уремія 

уремія (мед.) <<самоотруєння орга
нізму внаслідок недостатності функції 
нирок•>; - р. уремuя, бр. урзмія, п. 
Uremia, Ч. UГemie, СЛЦ. UГemia, боЛГ. 
уремия, схв. уремиJа, слн. uremija; -
слово з наукової латинсько"! термінОJюгїі; 
нлат. uraemia (мед.) є складним словом, 
утвореНИМ З ОСНОВ Гр. OUpOV <<СеЧа•> і 
ai1..ta <<Кров•>. - СІС 857; St. wyr. ob
cych 791; Kopaliriski 1016; Holub-Lyer 
498; Младенов 654; Юеіn 1681.
Див. ще гемоглобін, урИна. 

[ур'єr] (бот.) <<Вайда фарбувальна, 
синячник, Isatis tinctoria L.'> Mak, 
См; - n. urzet, ч. uret; - заnозичення 
з польської мови; п. urzet вважається 
штучно утвореним словом від ст. wet, 
wajt «ТС.•>, джерелом яких є нім. Wet, 
Waid «ТС.•>, унаслідок помилкового 
сприйняття й написання uuet як uret, 
а потім і urzet (звідки й ч. uret). -
Bruckner 595; Machek Jm. rostl. 61-
62; Mikl. EW 372. -Див. ще вайда1 • 

урИна <<сеча•>; - р. болг. м. урuна, 
бр. урьtна, 11. uryna, ч. urin, схв. ури
на, слн. urin; - запозичення з латин
ської мови; лат. Q r1na <<сеча•> спорідне
не з дінд. v~r. v~ri <<Вода•>, ав. var 
~ДОЩ•>, тох. А war <<ВОда•>, лит. jOra. 
лтс. jura <<море•>, прус. wurs <<ставок•>, 
даНГЛ. Wі:еГ, дісл. ver «Море•>, UГ <<ДрібНИЙ 
дощ•>, гр. oiSpov <<сеча•>; і є. *vёг- / vог
«вода, дощ, волога•>. - Holub-Lyer 
498; КІеіn 1682; Walde-Hofm. ІІ 
840. - Пор. уремія, урологія. 

урнтний - див. врИтний. 
lуріанський] <<східниЙ•> Бі, Пі, Шейк, 

[урліанський] «ТС.•> Пі, Шейк, [уліянсь
х:ий] «ТС.•> Шейк; - запозичення з 
nольсько"і мови; п. urjariski (про гру
шу), urjantowka «ТС.•>, urjanka (про пер
ли, які походять зі Східної Індії), як 
nрипускається, є результатом фонетич
но'і видазміни прикметника orjentalny 
«східниЙ•>. - Бі 366; Bruckner 595. -
Див. ще орієнтальний. 

[урісникІ (бот.) <<Кораловець, Co
rallorhiza НаІІ.•> Mak; - неясне; можливо, 
штучне утворення від основи слова ростИ. 
(зріст); назва може бути зумовлена 

урма 

м'ясистим, коралаподібно розгалуженим 
кореневищем. - Пор. корал овець. 

[уркаІ <<злодій, вуркаган•> Чаб, [ур
каш, урок] <<ТС.•> тж, [уркашнЯ] (зб.) 
<<вуркагани•> тж; - р. урка <<ЗЛодіЙ•>, 
бр. [вуркаj <<ХИТрун, злодіЙ•>; - СЛОВО, 
що походить із злодійського арго; при
пускається тюркське походження; зіста
вляється з каз. [ірьt, ккалп. урьt <<ЗЛо

ді~·>; на слов'янському rрунті зіставля
ється з бр. вурНІ)Ць <<украстИ•>; укр. ур
каган, вуркаган, бр. вуркуган <<НаХаб
НИЙ злодіЙ•> є експресивними суфік
сальними похідними від урка, вурка 
(пор. укр. вовцюган, вовчуган, похідні 
від вовк). - ЗСБМ 2, 229. - Пор. 
вуркаган. 

[урльоп] <<відпустка•> СУМ, Г, Шейк, 
Куз, О, [урль6пникІ <<солдат у відпуст
ці•> СУМ, Г, Шейк; - бр. [урлёп, ур
лепJ <<Відпустка, відпочинок•>, п. urlop, 
urlob «ТС.•>, ч. urlaub <<відпустка•>, слц. 
UГ[aub, urlab, СЛН. Uriavb «ТС.•>; - через 
посередництво польсько'і мови запози
чене із середньоверхньонімецько'і; свн. 
urloup, urlop, urlob <<дозвіл•> (двн. ur
loup(b), н. Urlaub <<ТС.•>) пов'язане з діє
словом свн. erlouben (двн. irloubon) 
<<дозволяти•>, спорідненим з дфриз. or
lof, orlef <<ТС.•>; розвиток семантики сло
ва відбувався в напрямку спеціалізації 
(<<дозвіл •> ~ <<дозвіл підлеглому піти 
ГеТЬ>> ~ <<ЗВіЛЬНеННЯ Від робоТИ На пев
НИЙ час•>). - Richhardt 108; St. wyr. 
obcych 791; Holub-Lyer 498; Paul DWb. 
667; Юuge-Mitzka 809. 

[урма] <<Місце, по якому ганяють 
худобу, вкрите слідами ніг; дорога, 
протоптана худобою Г; пасовище для 
овець Куз; слід овечого стада на землі, 
по якій воно пройшло Шейк; слід від 
овечої отари на траві Нед; слід від ота
ри овець Чаб•>, [поурмленийІ <<з'їдений 
худобою зверху (про траву на пасо
вищі)•> Г, [поурмитиJ <<розтоптати•> 
Нед, Куз; - п. hurma <<Натовп, гурт, 
веJІика кількість•>, hurmem нуртоМ•>; -
запозичення зі східнороманських мов; 

МСЛД. урмз «СЛід•>, руМ. UГma «ТС.>> ЗВО
ДЯТЬСЯ до лат. *orma <<ТС.•>, джерелом 
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якого є гр. орІJщ; <<Ланцюг, намисто•>; 
пор. іт. orma <<СЛід~. ormare <<Йти за 
ким•>. - Cranjala 407 -408; Bruckner 
174; СДЕЛМ 449; DLRM 910. 

урна <<nосудина- ДJІЯ зберігання пра
ху померлого; скринька для таємного 

голосування; посудина для сміття•>; -
р. бр. болг. урна, n. ч. слц. urna, схв. 
урна, слн. urna; - запозичене з ла
тинської мови, можливо, через посеред
ництво французької (пор. фр. urne, 
звідки н. Urne); лат. urna ( < *urcna) 
<<Посудина; ваза; урна для праху; ви

борча урна•> пов'язане з лат. Orceus 
<<Глечик; жбан•>, яке певно'і етимології не 
має; припускається запозичення з се

мітських мов. - СІС2 858; Чернь1х ІІ 
292; Фасмер IV 168; Holub-Kop. 403; 
Hclub-Lyer 498; Walde-Hofm. ІІ 838-
839; Младенов 654; КІеіn 1682. 

[уробіть] <<злякатися•> Чаб, [вро
б[тьІ «rc.•>; - бр. [урабець] <<злякати
ся, перелякатися•>; - результат фоне
тично'і видазміни запозиченого з росій
ської мови дієслова оробеть, префік
саJJьного похідного від робіть <<боя
тися; не насмілюватися•>, nов'язаного з 
раб <<раб, невільник•>. - Чернь1х !І 117; 
Фасмер ІІІ 487; Mikl. EW 225; Pokorny 
781. - Див. ще раб. 

[уровець] <<рівчак•> О; - nохідне 
утворення від ровець «ТС.•>, демінутив
но'і форми від рів; префікс у- вказує на 
НеВеЛИКі розмірИ []ОЗНачуваНОГО Пfедме
та (пор. угорок). -Див. ще рИти, у1 • 

[уровИ:ще] (мед.) <<викидень Г, Бі; 
пахова грижа; перелом; розрив Нед; 
nухлина (';>) Шейк•>; - бр. [ур6вішча] 
<•викидень•>; - очевидно, nохідне утво
рення від рвати (пор. перервати ва
гітність і под.). -Див. ще рвати. 

урожай, [урод, уроджай, ур6жа, 
ур6ж' я, зрожайІ, урожайний; - р. 
урожай, бр. ураджай, n. urodzaj, боJІГ. 
урожай; - префіксальне утворення 
від давнішого *rod-jajь, з яким пов'яза
ні рід, родuти; пор. Ч. Uroda <<уро
ЖаЙ•>. - Чернь1х ІІ 292; Фасмер IV 
168; Преобр. ІІ 208; Bruckпer 595; 
Holub-Kop. 403; Holub-Lyer 498; 
Mikl. EW 280. -Див. ще рід. 
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урок 

[урозвижкиІ [у сnолученні уроз
вижки (розвИЖКИ) піти <<СПОЛОШИТИСЯ 
(11ро коней)•> І О; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з віжка (див.). 

урок <<завдання; навчальна робота; 
навчаJІьне заняття; певний проміжок 
часу; (заст.) робота, визначена для ви
конання на певний час; (перен.) висно
во.к, логічний підсумок чого-небудь, що 
має значення в майбутньому; [пристріт 
Бі, чаклування Нед]•>, [врок] <<nристріт•> 
Бі, уроки (мн.) <<Наслання хвороби ко
му-небудь поглядом СУМ; пристріт Бі; 
хвороба або випадок, спричинені чак
луванням Нед•>, [уроче] <<чари; приваб
ливість; чаклування, ворожба•> Нед, 
урачення <<уроки•>, вр(5чення <<ТС.•>, 
[ур6ченькиІ (зменш.) <<уроки•> Бі, [уро
чuна] <<уроки; пристріт•> Г, Нед, [уро
чище] (збільш.) <<урок; пристріт•> Г, 
[урочища] (мн.) <<уроки; пристріт•> Г, 
урочний (заст.) <<Встановлений за пев
ними умовами; визначениЙ•> СУМ, 
Нед, [ур6чuти] <<зурочити Бі, Нед; зне
славлювати Нед; зачаровrвати, nрича
ровувати Нед•>, [вр6чити <<ТС.•> Бі; -
р. урок <<Навчальна година; учбове за
вдання; (заст.) робота, задана на пев
ний час; повчання; щось повчальне; 
(заст.) зурочення, чаклування •>. у ра
чить <<nсувати недобрим ІюглядоМ•>, 
бр. урок <<чари•>, др. урок'Ь <<умова; уго
да; призначення, 11равило; податок, 

штраф; строк, визначений час•>, n. urok 
<<чари; пристріт; зурочення; угода; (пе
ре!І.) чаріВНіСТЬ•>, Ч. Urok <<Чари; ХВОро
би; ПОДаТОКt, СЛЦ. Urek, болr. урок 
<<уроК•>, уроци (мн.) <<чаклування; при
стріТ», м. урок <<пристріт•>, схв. урок 
<<ТС.•>, СЛН. urok <<Зурочення; ХВороба 
внаслідок зурочення•>, стсл. оvрочьн'Ь; -
ncvl. urokь; - утворене за допомогою 
префікса u- від кореня rok-/ rek-, який 
вистунає в укр. ректu, пророк; укр. 
урс5к <<nристріт; чаклування•> і подібні 
значення в інших слов'янських мовах від

бивають давню віру слов'ян у магію сло
ва. - Чернь1х ІІ 292-293; Фасмер IV 
168, 169; Преобр. 11 200; Г9ряев 388; 
Brikkner 595; Machek ESJC 670; Но-



урологія 

lub-Kop. 403; Holub-Lyer 498; Мла
денов 654. - Див. ще ректИ, у1 • 

урологія <•роздіJІ медицини, що ви
вчає хвороби сечастатевих органів•>, 
уролог, урологічний; - р. боJІг. уро
логия, бр. уралогія, п. urologia, ч. uro
logie, слн. urologija; - запозичення із 
західноєвропейських мов, найвірогідні
ше, з німецької; н. Urologie, англ. uro
logy, фр. urologie є міжнародним медич
ним терміном, утвореr1им з лат. Оrіпа <•се
ча•>, Гр. OUpOV «ТС.•>, Від ЯКОГО nоХОДИТЬ 
укр. урtіна, і гр. ;>.,6ущ <•слово; (наукове) 
nояснення, наука•>. - СІС2 858; St. wyr. 
obcych 791; Kopalinski 1017; КІеіn 
1682.- Див. ще логіка, урИна.
Пор. астрологія, біолог, мінералогія. 

уротропін <<JІікарський препарат; nро
тимікробний засіб•>; - р. бош. уро
тропuн, бр. уратрап{н, п. urotropina, ч. 
urotropin; - фармацевтичний термін, 
утворений з основ грецьких слів oupov 
«сеча•>, звідки укр. урuна, і тротl <•пово
рот, зміна•>. - St. wyr. obcycl1 792. -
Див. ще тропік, урИна. - Пор. уро
логія. 

[урочий] <<Чудовий, прекрасний; ча
рівний, який характеризується надrrри
родною СИЛОЮ•>; - СЛН. UГOCCn <<ЗДаТ
НИЙ зурочити•>, ~:ocljiv «ТС.•>; - запози
чення з rюльськоr мови; п. uroczy <•здат

ний зурочити; чарівний, чудовий, приваб
ливиЙ•> є похідним утворенням від urok 
<<чари•>, якому відповідає укр. урок (див.). 

урочИстий <•Пов'язаний з торжест
вом, знаменною датою; святковий; важ
ливий, значущий; сповнений величі; 
[що буває раз на рік, річний Куз, ПіJ.>, 
врочuстий, урочuстість (переважно в 
мн.) <•урочисті заходи на відзначення 
якоїсь знаменної події; [річне свято, тор
жество, церемоніальний акт Бі, Пі]•>, 
врочuстість, урочuсто, врочuсто; -
очевидно, як і бр. урачь'tстьt, запози
чення з польської мови; п. uroczysty 
«домомениЙ•>, пізніше <•знаменитий; свят
ковИЙ•>, походить від urok <•річна пла
та•>, префіксального похідного від rok 
~рік•>, що відповідає укр. рік, сnорідне
ному з ректu. - BrUckner 595. -
Див. ще рік, у1 • 

урочище не, що становить природ
ну межу (яр, гора і т. ін ); ділянка, яка 
виділяється серед навколишньої місцевос
ті 11риродними ознаками•>: - р. урочище 
«ТС.•>, бр. урочьtшча «ТС.», [ур(5чьtшчз\ 
<•урочище, певна місцевість з власною 

назвою•>, п. uroczyszcze, uroczysko <•ТС.•>; 
- похідне утворення від ректИ (уріка
ти, ур6чити); nервісно <<Місцевість із 
власною назвою•>. - Горяев 388; BrUckner 
595 - Див. ще ректИ. - Пор. урок. 

[урсів] <•панич•> Нед; - не зовсім яс
не; МОЖJ/ИВО, ПОХідне утвореННЯ Від уг. UГ 
<•ПаН•>. - Mikl. EW 372. 

[урr'га] <<nопівський надіЛ•> Л; - р. 
[уруга <•ВИГіН•>; - префіксальне утво
рення від руга <•церковна земля, зем
ля, виділена громадою на утримання 
духовенства.>; значення nрефікса не зов
сім ясне. - Фасмер IV 169. - Див. ще 
руга2 , у1 • 

уруть (бот.) <•Водопериця, Myrio
phyllum L.•> УРЕ, [урут] <•водопериця 
кіJrьчаста, Myriophyllum verticillatum L.•> 
Mak;- р. уруть «ТС.•>; - неясне; мож
ливо, пов'язане з рута (див.). 

урчати <•видавати або утворювати 
HCCИJlbHi ГІерсJІИВЧасті звуки НИЗЬКОГО 

тону•> СУМ, урчання; - р. уркать, 
урчать, бр. вурчаць <•бурчати, гудіти; 
жерти•>, \вурч.'!ць] <•бурчати; гарчати 
(про собаку)•>, вуркаць <•бурчати; гир
кати, сваритися•>; - звуконаслідувальне 

утворення, можливо, пов'язане з ворча
ти; щодо словотвору пор. бурчати, мур
чати і nод. - Фасмер lV 168; 3СБМ 
2, 229-230. -Див. ще воркати. 

урЮк <•Місцева назва абрикоси; 
плоди абрикоси, висушені з кісточкою•>, 
уркжовий; - р. урЮк, бр. yp_tjк; -
припускаєнея тюркське rюходжсr-Інн; 

зіставляєтьсн з чаг. орук, тур. erik, 
уйг. ерйк <•слива•>; пор. також узб. [!рик 
<•абрикос, урюК•>, каз. орік <•урюк•>. -
Фасмер !V 169: Лмитриев ЛС ІІІ 47; 
Взаимод. и взаимообог. 54. 

урЯд <•найвищий орган державної 
влади; (іст.) місцеве правління; правлін
ня: посада; [державна установа\•> СУМ, 
[врад, вряд] <•уряд, праВJІіння, поря
док•> Ж, урЯдник, врЯдник, [врадник] 
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Ж, [урЯдниця} <<,службова особа жіно
чої статі•> Нед, Пі, урядовець, [уря
довня] Шейк, [урЯдок] <•nорядок•>, уря
дування <•уп_равління; [орган уnравлін
ня]•> СУМ, tурЯдчик] <•урядник•> Нед, 
[урЯдників, урЯдницький, урЯдничий] 
Нед, урядовий, уряджати (вряджати), 
урЯджувати (врЯджувати), урядuти 
(врядИти), урядувати, [підурЯдник] 
Куз; - р. урЯд <•устрій, розпорядок•>, 
бр. урсіД п. urzqd <•установа; правлін
ня, посада•>, ч. ufad <<установа; управ
ління; посада•>, слц. urad <<установа; 
управління; посада; влада•>, болг. уред 
<•знаря.rщя; nрилад; [nорядок]•>, м. уред 
<•прилад, інструмент; організація, відом
ство•>, схв. уред <<канцелярія, контора, 
бюро, установа•>, СЛН. uredba <<уКаз, 
розпорядження•>; - псл. ur~d1>; - пре
фіксальне утворення від ряд; зважаючи 
на наявність в українському слові двох 
наголосів (при давнішому урЯд), мож
на припустити можливість вnливу nоль

ської мови. - Фасмер lV 169; Горяев 
388; BrUckner 474; Holub-I~yer 498; 
Holub-Kop. 404 -Див. ще ряд, у 1 • 

ус <•Вус; [фалда Чаб; деталь воза 
(перо втуJІки; закоJrесник на осі) ОІ•>, 
[усиІ (мн.) <<вуса; вид оздоблення жіно
чого одягу•> Нед; у сполученні уси вил
коваті (бот.) «Вусики роСЛИН•> Нед, 
[усаня} <<Яра остиста, "вусата" nшени
ЦЯ» О, [усань], [усатік} (ент.) <<золото
очка звичайна, Chrysopa vulgaris Schn.•> 
Дейн, [усаткаІ <<nшениця, у якої коло
ски з остюками•> Чаб, [усатьк6] <<Ву
сань•> Чаб, усач <<вусань; [(іхт.) сом, Silu
rus glanis Linnaeus ДейнІ; марена, Barbus 
Cuv.•>, усатий; - р. ус, др. ус'Ь; - псл. 
*( v )<;_>s"Ь, від якого походить також укр. 
вус. - Черньrх І! 293-294; Фасме~р IV 
169-170; Горяев 388; Schuster-Sewc 
1 710. - Див. ще вус. 

[усаняІ (бот.) <<нечуйвітер волоха
тенький, Hieracium pilosella L.•> Mak, 
Нед; - nохідне утворення від ус <•вус»; 
назва мотивується тим, що рослина має 

волосисті квітки й листя, пор. синоні
мічне укр. [волосник] Mak, См, а та
кож назви цієї рослини в інших мовах: 
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усирбувате 

р. ястребuнка волосuстая, n. kos
maczek, схв. пухавка, слн. kosmatlca 
<<ТС.•>.- Нейштадт 591; Анненков 167; 
Machek Jm. rostl. 232; Симоновиh 
232. - Див. ще вус, ус. - Пор. усень2, 
усничка. 

[усвиріпитися] <•дуже набриднути 
Г; завдати страждань; мучити•> Нед; -
можливо, пов'язане з укр. свир{па <<зліс
ний польовий бур'ян•>, з яким важко бо
ротися, а також з рос. свирепьиІ <<дуже 
злий, лютий, жорстокиЙ•>. - Див. ще 
свиріпа1 , у1 • 

усе, усій, усенький - див. весь 1 • 
tycerдa] - див. усігдИ. 
[уселіско] <<КапкаН•> О; - пов'яза

не з сильце <<пристрій у вигляді nетлі 
для ловлення птахів і дрібних тва
рин». -Див. ще сило. 

[усень1 ] (ент.) «rусінь•> (чол. р.) Л, 
[усєнь] (ент.) <<личинка ряду луска
крилих (метеликів); Lepidoptera•> Дейн, 
[усінь, усениця «ТС.•> Дейн, усениця Г, 
усельнuця ВеБ, усільниця Нед, усілка 
Нед, усіль Нед]; - бр. вусень, др. 
усt;нuца, ЦСJІ. 0\(С-tNЬЦ'Ь, 0\(C-tNЦ", ІОС€
NІ1Ц";- rrcл. <;_>senь, <;_>sепіса; - гюв'я
зане з *(v)<;_>s"Ь <<вуе». - Див. ше вус, 
гусениця. 

[усень2 (благовонний)] (бот.) << Pan
danus odoratissimus L.» Mak, Нед, 
Куз; - суфіксальне утворення від ус 
<<Вуе»; назва рослини мотивується на

явністю в неї довгих nовітряних коре
нів. - Симоновиh 335. - Див. ще вус. 

[усердя І <<ста ран ність•>, [усердиє, 
усердє] <•старанність; ві.rщаність; відвер
тість; сердечність•> Нед, [усердство І 
<<щирість•> Нед, [усердствуватиІ (кому) 
<<бути ві.rщаним•> Нед; - р. усердие, 
усердньІй, бр. [усердзuцьІ <<розсердити•>, 
болг. ус-ьрден, схв. ycpt)e, сш1. usrditi 
<<розсердИТИ•>; - запозичення зі старо

слов'янської мови; стсл. оvсрьд11к <•ба
жання, прагнення•> утворене з nрефікса 
0\(- і КореНЯ tрьд-, ЩО ВИСТупає В СЛОВі 

серце. - Фасмер IV 170; Горяев 388; 
Младенов 656. -Див. ще серце, у1 • 

[усирбуватеІ <•дотримуватись узви
чаєних норм, традицій (у їжі)•> Корз; -



усіrдИ 

не зовсім ясне; можливо, nов'язане із 
сьорбати (див.). 

lусіrдИ] Г, Шейк, [усегда] Чаб, 
[всегда, усигда, всигда] тж, [усігда І 
До, Чаб, [повсигда, повсида] Чаб, по
всігда До, Чаб; - р. всегда, бр. ]всёгдьt, 
усегдь't, усёгдьt], др. вьсьгда, вьсегда, 11. 

wszegdy, болг. всегда, схв. свагда; -
nсл. *vьsekьda, *vьseda, *vьsedy; варіа
тивність форм у праслов'янській мові 
відбиває різні можливі шляхи їх виник
нення; зіставляються з лит. visados. -
Фасмер І 362-363. - Див. ще всіrда. 

[усілок] <<мармуровий брусок для 
точіння бритВИ>> Корз; - р. оселок 
НС.•>; - пов'язане З ОСЛа <<брусоК•>. -
Див. ще осла. 

[ускарб] <<Молоток для насікання 
млинових каменіВ•> Корз; - фонетич
ний варіант слова [оскарб] ностроко
нечний молот, молот-пробійник (для ко
леса у млині)" Ж. -Див. ще оскарб. 

[ускік] <<Холодний північно-східний 
вітер; східний вітер•> О; - результат 
фонетичної видазміни давнішого [уз
ток] <<СХід•> або незасвідченого [*ус
ток) з переходом о > і та закономірною 
діалектною зміною т' > к перед наступ
ним і. - Див. ще узток. 

[ускорб] <<Шкода, збитки•> Нед (у 
сnолученні з ускорбом <<За кошн Нед), 
[ускорбuтиІ <<Шкодити, приносити шко
ду, збитки•> Нед, [ускурбете] <<Відмови
ти собі в чомусь•> Корз; - р. [ускорб
лЯть, ускорбuтьІ <<ображати, образи
ти, nринести біду•> (Даль); - пов'яза
не зі скарб <<Печаль, сум•>, [скорб[
ти] «сум7вати, журитися•>. - Див. ще 
скорб, у. 

[услон] <<ослін•>; - фонетичний варі
ант слова осл[н (див.). - Пор. услЮн. 

[услопанитися] <<Стомитися•> О; -
неясне. 

[услЮн] <<ослін•> Л; - виникло як 
фонетичний варіант слова ослін уна
слідок його деетимологізації. - Див. 
ще ослін. - Пор. услон. 

[усничка] (бот.) <<Barbula Hedw.•> 
Mak; - похідне утворення від ус «ВУС•>; 
можливо, є семантичною калькою нау-

уста 
·---

кової назви Barbula, демінутивної фор
ми від лат. barba <<борода•>; назва моти
вується тим, що листя і стебла деяких 
видів цієї рослини волосисті. - Симо
новиn 65; Opisanie roslin 450. - Див. 
ще ус. - Пор. усаня. 

усобиця (заст.) <<внутрішня ворож
неча, чвари, спір; громадянська війна•>, 
усобник ной, хто сіє ворожнечу•>. 
усобницький, [усобитися] <<чинити роз
брат, усобицю•>, міжусобиця; - р. 
ус66ица, бр. ус6біца. др. усобица, р.
цсJІ. жсоБь <<ІЮ черзі, ВІІереміж•>; -
через давньоруську мову заnозичене зі 
старослов' янської; стсл. ЖСОБІ1Ц" <<За
колот, збурення• утворене з nрефікса 
ж- (< псл. *<;.>-) та займенникова·! осно
ви СОБ-, наявна·! в псл. *sobe <<собі•>. -
Фасмер IV 171; Саболевский РФВ 71, 
450; Mikl. EW 331-332; Meillet Etudes 
346. - Див. ще собі, у1 • 

Успения (церк.) <<Християнське свя
то 28 серпня•> (у сnолученні Успення 
Пресвятої Богородиці), Успениє <<уми
рання, засинання, зникнення, смерть•> 

Нед, Успіння; - р. Успение (Богоро
дицьt), др. Ус'ЬпениІЄ <<засинання, сон, 
смерть; церковне свято•>, ус'ЬплениІЄ; -
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. \)\(С'ЬП€1111К є nрефіксальним похід
ним від С'Ьn"т" <<Спати•>, утвореним як 
калька гр. xoiІJ'lm<;; т~<;; 8єот6хоu. -
Фасмер IV 172; Младенов 655. - Див. 
ще спати, у1 • 

[успилати] <<ВИчерnати•> ВеУг, [ус
пелати] <<ТС.>> Нед; - префіксальне 
утворення від [спилати] <<Жваво, вправ
но, швидко робити, ходити•> Нед; nре
фіі\С надає дієслову значення закінчен

ня дії. -Див. ще спилати, у1 • 
успіх, успівати, усп[ти - див. 

спіти. 
уста нуби, рон, вуста «ТС.•>, ус

тенЯта, устка, [устні] <<губи•> Нед, ус
тонька, устоньки, [усточка], усточ
ки, усний, [устний Нед, устній Г], 
усно, [устнеj Г, [підустuти, підуща
тиJ <<nідбурювати•> Нед, [підустливий] 
<<Підбурювальний, підбурюючиЙ•> тж; -
р. уста, бр. вусньt, [вуста] нуби•>, др. 
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устав 

уста, П. USta, Ч. СЛЦ. USta, BJI. WUSta, 
нл. husta, полаб. vausta, vaista, боJІГ. 
уста, М. уста, СХВ. уста, СШ!. USta, 
CTCJI. ОІ(С'Г"; - Г(СЛ. usta (мн.) (< іє. *<IOS
ta нуба•> ); - споріднене з прус. austo 
<<рОТ», ЛИТ. ausinti <<даремно балакаТИ•>, 
ЛТС. ausat «балаКаТИ», ausa «балакун», 
дінд. 6~thab «rуба•>, ав. aosta- «rуба•>, 
лат. ausculum <<ротик•>, що зводяться 
до кореня іє. *ous-/ dus- <<рот, устя•> з 
розширювачем -t-; без розширювача 
11ей корінь представлений у лат. os 
<<рот; береГИ•>, дінд. ~h- <<рОТ», ірJІ. а 
<<ТС.•>. - Критенко Вступ 507; Черньrх 
І! 293; Фасмер lV 172; Горяев 389; 
3СБМ 2, 232-233; Bri.ickner 596; Ma
chek ESJC 671; НоІІ}Ь-Кор. 404; Holub
Lyer 498; Schuster-Sewc 1710; Младенов 
656; Skok ІІІ 549; Mikl. EW 372; Mayr
hofer І 84; Trautmann 19-20; Walde
Hofm. ІІ 224; Pokorny І 784-785. 

устав <<Правила nоведінки; статут; 
(лінгв.) один із типів письма в старо
винних рукописах•>, [устава] <<закон•> 
Нед, уставний, [полуставJ <<святці•>, 
[полуставецьJ «ТС.•>; - р. устав, бр. 
уста[} (JJiнrв.), [устава] <<закон; наказ; 
постанова•>, п. ustaw, ustawa <<закон•>, 
Ч. СЛЦ. ustav <<уСТаНОВа•>, UStava <<КОН
ституціЯ•>, слн. ustava <<основний за
кон, конституція•>; - префіксальне утво
рення від ставити; у формі [устава] 
запозичене з поJJьсько'і мови. - Bri.ick
ner 596; Holub-Lyer 498; Младенов 
656. -Див. ще ставити, у1 • 

[устаментуватися] <<схаменутися, 
опам'ятатися О; споважніти, визначи

тися Исслед. n. яз.; усталитися (про 
погоду) 0•>; - не зовсім ясне; можливо, 
афективне утворення, пов'язане зі 
стати; ВИСЛОВЛЮВаЛОСЯ ТаКОЖ nриnу
щеННЯ про контамінацію на українсь
кому грунті n. testament <<заповіТ» і п. 
ustalic si\ <<стати сталим, розповсюди
тись•> (Исслед. n. яз. 250). 

устелиполе (бот.) <<Ceratocarpus L.; 
устелиполе піщане, Ceratocarpus are
narius L.•>, [устели поле Mak, постели 
поле Mak, постели-поле См! «ТС.•>; -
складне слово, утворене за аналогією 
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у строй 

до.. ботанічної назви перекотиполе; 
складається з наказової форми дієсJю
ва устелИти та іменника поле; назва 
мотивується невибагливістю рослини, 
у зв'язку з чим їі використовують для 
зарощування піщаних схилів, терико

нів, відвалів. - Смик 229-230. -
Див. ще поле, слати2 • 

УстИм (особове ім'я), УстИн, Юс
тu.м, ЮстИн, [ УстЯн, Устай] Шейк, 
УстИ.мко, УстИ.мо,нько, УстИ.м,очко, 
УстИна, ЮстИна, Устя, Вустя, Юстя, 
Вутrінька, УстИнка, УстИнонька, Юс
тИнка, ЮстИнонька, ЮстИночка; -
р. УстИн, УстИм, УстИна, бр. Усцін. 
розм. Юсть'tн, др. Юстин·ь, цсл. Иоv
стнн'Ь; - через посередництво грець

кої мови запозичене з латинської; сгр. 
'Jouaтlvщ; походить від лат. Justlnus, 
утвореного від justus <<СПраведливиЙ•>. -
Вл. імена 91, 165, 216; Петровский 
212, 235; Суnеранская 83; Фасмер IV 
172. - Див. ще юстИція. 

[устіра] (іхт.) <<плоскирка, ВІісса 
bjoerkna Linnaeus•> Дейн; - результат 
фонетичної видазміни давнішого [гус
тіра] «ТС.•> унаслідок сприйняття nо
чаткового r- як протетичного; пор. 

[усьліj з гуслі. -Див. ще густера. 
устрИця <;Їстівний морський мо

люск•>, устрИчний; - бр. вустрьtца, 
П. ostryga, Ч. ustfice, СЛЦ. ustrica, ВЛ. 
НЛ. WUStrica, СХВ. острига, СЛН. ostr{
ga; - запозичення з російсько'! мови; 
р. устрица «ТС.•> виникло під впливом 
форм на -ица типу Ящерица, .мокрИца з 
давнішого устерс, устерса, мн. 

устерсьt, заnозиченого із західноєвро
пейських мов, можливо, з гол. oester 
<<устриця•> (мн. oesters), пор. також нн. 
uster, іт. ostrica «ТС.•>, джерелом ЯКИХ че
рез лат. ostreum є гр. oaтpc:tov, оатрс:оv 
<<Молюск, раковина•>. - СІС2 858; 3СБМ 
2, 233; Черньrх ІІ 293; Фасмер IV 172, 
173; Горяев 389; Machek ESJC 671; Ho
lub-Kop. 404; Holub-L.yer 498; Mikl. 
EW 228; Walde-Hofm. І! 228; Frisk ІІ 438. 

устрій - див. стрій. 
!устройІ (бот.) <<часник, Allium sa

tivum L..•> Mak, Пі, Шейк; - запози-



уструба 

чення зі східнороманських мов; молд. 

рум. usturoi <<ТС.'> є суфіксальним утво
ренням від основи ustura, що nоходить 
від лат. ustulo. us~ulare <<обnалювати, 
сnалювати•>; назва зумовлена різким 
смаком кореневої частини рослини. -
Анненков 23; СДЕЛМ 450; DLRМ 912. 

[уструба] <<зруб•> Л, уструб (у сnо
лученні уструб рубІть <<зводити хату•> 
Л); - неясне; можливо, пов'язане з 
рубати, зруб. 

устрявати, устрягати, устрЯгти, 
устрЯнути, устрЯти - див. стрЯг
нути. 

устя <<ГИрло; (сnец.) вихідний отвір 
чого-небудь•>, [устє} <<Гирло•> Нед, Ч, 
[вустє Нед, вустя Ч, устнЯ Нед, Пі, 
устьє, устцє, усця, усть Ч} «ТС.•>, 
\устенка! <<вузенький вхід у кітець (за
городу з очерету для вилову риби)•> 
Дз, [устенокJ <<вузький вхід у загін 
для овець Нед; вхід у вершу Мо•>, [ву
стінок! <<стінка у верші Мо; у рибаль
ській верші менший конус, що входить 
у більший Г•>, [вустіІ {мн.) <<nередня 
частина nечі, челюсті•> Дз, устячко 
(бот.); - р. устье, бр. вусце, др. устие, 
вустие <<устя ріки, отвір, краЙ•>, n. ujs
cie, uscie, Ч. ust(, СЛЦ. ustie, боJІГ. устие, 
М. устие, СХВ. ушfіе, СЛН. Ustje; - ПСЛ. 
ustьje <<устя•>; похідне утворення від 
nсл. usta, пор. лат. ostium <<устя•>, яке 
відnовідає псл. ustьje, а також лит. 
UOStas ~ГаВаНЬ>>, ЛТС. UOSta <<ТС.>>. -
Черньrх ІІ 293; Фасмер lV 173; Горяев 
389; ЗСБМ 2, 233; Bri.ickner 596; Ma
chek ESJC 671; Младенов 656; Pokorny 
І 784-785. -Див. ще уста. 

устячко (бот.) <<отвір між клітина
ми в шкірці листя рослин, через який 
відбувається виnаровування вологи та 

обмін газами•>; - можливо, як і бр. 
вусцейка, калька російського науково
го терміна устьuце «ТС.•>, що є похід
ним від устье. - ЗСБМ 2, 233. -
Див. ще устя. 

[усушок] <<весільне nечиво, оздоб
лене зверху•> Корз; - пов'язане із су
хИй, пор. р. усушка, СЛН. ususek <<ВТра
та вологи•>. - Див. ще сухИй. 

утварь 

[усуЮска] <<латка, що охоnлює весь 
передок чобота•> Корз, [усуЮзитеІ <<nри
шити усуюску•> Корз; - іменник, утво
рений від nрефіксального дієслова, по
в'язаного із соЮзка (див.). 

[усь1 ] <<возова вісь•> Л; - результат 
діалектної фонетичної видазміни слова 
[ось], що є фонетичним варіантом укр. 
вісь (див.). 

[усь2 ] (вигук для нацьковування со
бак), [ус!] <<ТС.•> ВеУг, [ускатиІ <<крича
ти ус! у(.-'/•> тж, наtjщувати, [підущу
ватиІ Шейк; - р. усь, уськать, бр. 
вусь, усь, вуськаць; - звуконасліду
вальне утворення,_ можл~во, nо~'язане 
з кусь (кусІ), nохІДним ВІД кусати. -
Фасмер lV 173; ЗСБМ 2, 234. 

[усьлі] <<гуслі•> О; - результат фо
нетичної видазміни слова гуслі внаслі
док сприйняття nочаткового r- як nро
тетичного. - Див. ще гусла. 

[усь-усь-усь] <<вигук, яким кли
чуть гусенят•> О; - варіант вигуку 
гусь!, nов'язаного з назвою свійського 
nтаха; втрата початкового г- відбулася, 
можливо, внаслідок сприйняття його 
як протетичного. - Див. ще гусь. 

усЮди - див. всЮди. 
\уталашитися] <<стихнути, засnо

коїтися•>, [уталожитисяІ «ТС.•> ВеУг; -
р. [талашиться] <<Метушитися, товктися•> 
Даль; - неясне. 

[утанажити] <<зморити, вкрай сто
мити•>, [утанажитися] <<утомитися, на
мучитися•>; - неясне; можливо, nов'яза
не зn. utq_iyc <<знудитись, обриднути•>. 

[утарчка] <<сутичка•> Пі, Шейк; -за
nозичення з nольської мови; п. utarczka 
<<сутичка, бійка, суперечка•> споріднене 
з укр. торкати. - Bri.ickner 596. -
Див. ще тоrкати. 

[утварь <<ВИріб, творіння, зобра
ження, прилад, посуд, зброя, nрикраса 
Нед; іконостас 0•>, [у твар І <<домашня 
nтиця•> Чаб; - р. утварь <<сукуnність 
nредметів певного вжитку (домашньо
го, церковного); (заст.) прикраса•>, др. 
утварь, слн. utvara <<Мрія (нереаль
на)•>, стсл. '('ГR"Р" <<ТВоріння, краса, 
nрикраса•>, пізніше <<предмети домаш-

49 



утелИха 

нього вжитку; одяг•>; - давнє префік
сальне утворення, пов'язане з дієсло
вом творИти, nсл. tvoriti; nочатковим 
значенням іменника було не, що ство

рене; nродукт творіння•>. - Чернь1х ІІ 
294; Фасмер IV 173; Горяев 389. -
Див. ще твар, творИти. 

[утелИха] <•така, яку можна при
боркати, приручити, заспокоїти•> Нед; -
неясне; можливо, афективне утворення, 
пов'язане з [телехнутиІ <•сильно вда
рити•> Нед або з телЯ, телuця, пор. те
лохно! <•ВИГуК ДЛЯ ПідКЛИКаННЯ ТеЛЯТ» 
Нед, телонь! телонь! «ТС.•> тж. 

[утеміч] (присл.) <•У темну ніч•> 
Шейк; - очевидно, результат стягнення 
й nодальшої фонетичної видазміни сло
восполучення у темну ніч унаслідок 
злиття й скорочення слів у розмовній 
МОВі. -ДИВ. Ще НЇЧ, ТеМНИЙ, у1 • 

[утепенИтися] <•дуже стомитися•> 
Нед, Шейк; - неясне; можливо, nов'я
зане з n. [ut~pny] <•Важкий, клопітний, 
нудниЙ•>, t\pic <•Притуnляти; нищити; 
мучитИ•>. 

утилізація <•використання чогось для 
nереробки; доцільне використання відхо
діВ•>, утилізатор, утилізаторство, ущи
лізаи,ійний, утилізувати; - р. болг. 
утилизаи,ия, бр. утьtлізаи,ьtя, n. utyli
zacja, ч. utilisace, слц. utilizacia; - за
позичення із західноєвропейських мов; 
пор. фр. utiliser <•використовувати, мати 
користь•>, н. Utilisierung <•утилізаціЯ•>, 
utilisieren <•утилізувати•>, англ. utilization 
«використання•>, що зводяться до лат. 

Otilis <•корисний, придатниЙ•>, похідного 
від лат. Dtї <•вживати•>. - СІС2 858; 
Черньrх ІІ 294; St. wyr. obcych 792; 
Walde-Hofm. ІІ 847; КІеіп 1684. - Пор. 
утилітарИзм. 

утилітарИзм <•nрагнення у всьому 
мати користь; практицизМ•>, утиліта
рИст, утилітарний; - р. утилита
рuзм, бр. утьtлітарьізм, n. utylita
ryzm, ч. utilitarismus, слц. utilitarizmus, 
болr. утилитарuзам, схв. утилита
рист( а) <•утилітарист•>, слн. utilitarf
zem; - заnозичення з французької мо
ви; фр. utilitaгisme виникло на основі 
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лат. Otilitas <•користь, вигода•>, nохідно
го від Otilis <•КорисниЙ•>. - СІС2 858; 
St. wyr. obcych 792; Kopalinski 1018; 
Holub-Lyer 499; КІеіn 1684. - Див. 
ще утилізація. 

·утИль <•Відходи, речі, непридатні до 
вживання і використовувані як вторинна 

сировина•>, утИльник, утИльний; -
бр. утьіль; - запозичення з російської 
мови; р. утuль є субстантивним утво
ренням на основі латинського прикмет

ника otilis <•корисний, потрібниЙ•> (пор. 
фр. utile <•(щось) корисне•>); висловлю
валось припущення, що слово утвори

лося в результаті скорочення складно

го утильсьtрьё, в основі якого лежить 

словосnолучення утилизuрованное сьt
рьё або утилизrіция сьtрьЯ. - СІС2 

858; Чернь1х ІІ 294. - Пор. ути
лізація, утилітарИзм. 

[утинас] <•?•> Нед, (у сполученні 
утинаса на рамена) Шейк; - неясне; 
можливо, афективне утворення на ос

нові тнути, тЯти, пор. [утuнок] <•об
рубок•> Шейк, а також р. [утuн] <•біль 
у поnереку; ревматичне захворювання 

сnини•>. - Фасмер IV 174, 177. 
[утігайлівка] «ВИр, глибоке місце в 

річці•> Ч; - афективне утворення від 
тягтu, тобто йдеться про <•Місце, де 

течія втягує, затягує на дно•>. - Див. 
ще тягтИ, у1 • 

утік (текст.) <•nоnеречні нитки тка
нини, які переплітаються з nоздовжні
ми (основою)•>, уток «ТС.•>, уточний; -
р. уток, бр. уток, [вуток], др. утако, 
П. utok, wq_tek, Ч. utek, СЛЦ. utok, ВЛ. 
wutk, нл. hutk, болг. віток, слн. votek, 
uсл. Ж'FЬК'Ь <•ткацька основа•>; - nсл. 

<;.>t·ьk-ь; - nрефіксальне утворення з 
*<;,>-, якому відповідає укр. у-, і дієслів
ної основи -t-ьk-ь, з якою пов'язане укр. 
ткати. - Фасмер IV 175; Горяев 389; 
ЗСБМ 2, 236; Bruckner 605; Holub
Lyer 498; Младенов 94; Mikl. EW 367-
368; Schrader Reallexikon ІІ 632. -
Див. ще ткати, у-. 

утка, утва, утенЯ, утuня, tjтuця, 
tjтінка, утЯтина -див. вутка. 
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[утлИці] (бот.) <<Мітлиця, Agrostis L.•> 
Шейк; - не зовсім ясне; можливо, ре
зультат фонетичної видазміни та деети
мологізації слова міт;ll.іця <<ТС.•> (див.). 

[утомИти (сльози)] ВеЗн; - мож
ливо, афективне утворення на основі 
слова тамувати або результат конта
мінації слів утамувати і утолuти. -
Див. ще тамувати, толИ:ти, у1 • 

утопія <<Мрія, вигадка, химера•>, 
утопізм, утопіст, утопічний; - р. 
болг. утопия, бр. утопія, n. utopia, ч. 
utopie, слц. ut6pia, схв. утопиjа, слн. 
utop{ja; - походить від назви твору 
англійського філософа Т. Мора <<УтопіЯ•> 
(<<Utopia•>, 1516 р.); нлат. utopia утворе
не з грецько"і частки ou <<Ні•> та іменни
ка т61rо<;; <<місце•> (букв. <<Місце, якого 
немає•>) ДJІЯ позначення вигаданого ост
рова, на якому був nобудований ідеаль
ний сусnільний лад. - СІС2 859; Чер
ньrх ІІ 295; Горяев 389; St. wyr. obcych 
792; Kopalinski 1018; Holub-Kop. 404; 
Holub-Lyer 499; КІеіn 1684. - Див. 
ще ізотоп. Пор. топографія, 
топонім. 

утори (мн.) <<nази на краю бочки, 
діжки, барила, в які вставляють дно•>, 
втори «ТС.•>, утор (одн.) СУМ, Г, Нед, 
[ут6рич] <<nрилад для вирізування nазів 
(уторів) у діжці для вставляння дна•> Л, 
утірник, уторник «ТС.•> СУМ, Г, Нед, 
lвт[рникІ <<різець для вирубування 
уторіВ•> ВеЗн; - р. утор, бр. утора, 
П. wq_tor, Ч. СЛЦ. utor, ВЛ. WUtora, НЛ. 
hutora, болг. в'Ьтор, схв. утор, слн. 
utor; - псл. <;_>tогь, утворене з nрефікса 
Q- та кореня -tor- від terti, з яким пов'я
зане укр. терти; nрипускається nервіс
не значення слова <<Нарізка•>. - Фасмер 
lV 175; Горяев 3,89; ВеЗн 74; Bruckner 
605; Mach,ek ESJC 672; Holub-Lyer 499; 
Schuster-Sewc 1713; Младенов 94. -
Див. ще терти, у-. 

[уторічьки] <•nочаток і кінець полот
на•> О; - очевидно, пов'язане з то
рака, т6рок <•кромка•> (див.). 

уторопити, второпати, уторопа
ти, втор6пити, второпний, невто
р6пний -див. торопіти. 

утрихвіст 

[утредня] <•ранкова цеfковна служ
ба•> Нед, Бі, lутродній <•ранковИЙ•> 
Бі; - результат фонетичної видазміни 
слова утреня «ТС.•> nід вnливом день 
або внаслідок дисиміляцїі подвійного 
-нн- в *утрення; розглядається менш 
імовірне стягнення сnолучення утро 
дня (Бі). -Див. ще утреня 1• 

[утренник] (бот.) <•котяча м'ята 
сnравжня, Nepeta cataria L.•> Mak, Шейк, 
См; - очевидно, nов'язане з [утро] 
<•раноК•>, хоч мотивація назви неясна. 

утреня 1 <<церковна служба, що пра
виться рано-вранці•>, [ЮтреняІ «ТС.•> 
ВеБ, заутреня;- р. утреня, [вутрьtн], 
бр. [вутрзю1, вутріня, Ютрань], болг. 
утренна, м. утрена; - запозичення із 
цеІJКОВНОСЛоВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ; ЦСЛ. О\('Гр€11.n. 
nоходить від ОІ(ГР""" <<ранній, ранковиЙ•>, 
nов'язаного з О\('ГрО <<ранок•>. - ЗСБМ 
2, 237. -Див. ще ~тро. 

[утреня2 ] «Міра nоля•> Нед, Шейк; -
ч. jitro «ТС.•>; - калька н. Morgeп 
<<Морген, земельна міра в Німеччині 
(0,25 га)•>. -Пор. морr2 • 

утрИр_увати <<занадто перебільшу
вати; сnотворювати, доводячи до край
нощіВ•>, утрир6вка, утрИрування; -
р. утрuровать, бр. утрьіраваць, боJІГ. 
утрuрам; - запозичене з французької 
мови, можливо, через посередництво 

російсько"! та німецько"і; фр. outrer <<nере
більшуватИ•> nоходить від прислівника 
outre <<Крім; далі; зверХ•>, джерелом 
якого є лат. ultra <•далі; довше; зверх». -
CJC2 859; Черньrх ІІ 295; Dauzat 
521. - Див. ще ультра-. 

[утрихвіст] (бот.) <•устелиnоле пі
щане, Ceratocarpus arenarius L.•> Шейк, 
[утри-хвіст См, утри хвіст Mak] 
<<ТС.•>; - не зовсім ясне; можливо, склад

не слово, утворене з дієслова наказово

го способу утрu від терти та іменни
ка хвіст, або виникло в результаті 
стягнення й переоформлення словосnо
лучення *у три хвости; - назва мо
же бути зумовлена гіллястим стеблом 
рослини, подібним до віника (Флора 
УРСР IV 342). - Пор. устелиполе, 
утришиЯ. 
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утришиЯ [у виразі гнати ( вuгнати) 
утришиЯ ( втришиЯ)] <<грубо nроганя
ти кого-небудь звідкись•>; - результат 
стягнення словосnолучення *у три 

шиї. -Див. ще три, у1 , шИя. 
утро <<ранок•> До, Чаб, [ютро] Нед, 

[утрешнійl <<ранковиЙ•> Чаб, [утрішній] 
<<ТС.•> тж, [утричком, утром] <<ранком•> 
тж, [обутритися] (безос.) <<Наступити 
(про ранок)•>, [обутріти] нс. Г; на
ступити (r_rpo день) Ж; зійти ,(про сон
це) Г, Ж•>, - р. утро, бр. [утро], др. 
утро, 11. jutro <<Завтрашній день; завт
ра•>, ч. jitro, слц. jutro, [jutre] <<завтра•>, 
вл. jutro, нл. jutso, поJtаб. jautгO, болг. 
м. утро, схв. jjjтpo, слн. jutro, стсл. 
оvтро, ютро; - певної етимології не 
має; традиційно реконструюється псл. 
*jutro > *utro і зіставляється з лит. jaO 
<<ВЖе•>, р., уже нс.•> (Bern. IF 10, 156; 
Meillet Etudes 406; Bгugmann Grun
driss 2, 326; Младенов 657, nроти Mik
kola RS 1 І 19); за іншим поглядом, псл. 
*jutro з первісним значенням <<Час .за
прягати•> пов'язували зі шв. [oktj <<Трива
лість роботи між однією їдою та іншою•>, 
норв. 0ykt (пгерм. *jaukipo <<запрягання•>), 
дінд. yбktram <<Вірьовка, підпруга•>, ав. 
yaoxaora- <,(військове) запрягання•>, далі .з 
лат. jugum <<ярмо•>, р. uго (укр. іго) 
«ТС.•>; до семантики пор. гр. f3ouЛuт6c:;; <<Ве
чір•>, букв. <<Час розпрягання биків•>, дінд. 
samgava <<час перед обідом•> (букв. <<час, 
коли зганяють велику рогату худобу•>) 
(Schrader Reallexikon 1, 2); псл. *jutro 
зіставляли також з лит. jautrus <<чутли
вий, пильниЙ•>, лтс. jautrs «Веселий, ба
дьориЙ•> (Machek ESJC 229; Holub-Kop. 
155; Holub-Lyer 224; Fraenkel Slavia 
1 З, 1 З, проти Фасмер IV 1 76 ); на ос
нові стсл. змvстрА <<На наступний ранок; 
завтра•>, п. ст. justrzenka (п. jutrzeпka) 
<<ранкова зірка, зоря•>, болг. [застра], 
м. застра <<Завтра, завтрашній день•> 
реконструюється псл. *ustro, яке зіста
вляється З JlИT. ausra, (aQstra) <<раНКОВа 
зоря, СВіТаНОК•>, aQsti <<СВіТаТИ•>, ЛТС. austra 
<<ранкова зоря•>, двн. ostar <<східниЙ•>, лат. 
aurora <<ранкова зоря•>, дінд. u~ab <<ТС.•>, 
що зводяться до іє. *aues- / aus- <<світити, 
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сяяти, горіти•> (Младенов 657; Bern. І 
462; Meillet Slavia 1, 198; Trautmann 
19); припускається також, що псл. *ustro 
виникло з *usro, зі вставним -t- після -s-, 
як у псл. sestra, ostrov'Ь (Mikl. EW 373); 
існує nриnущення про паралеJtьне існу
вання псл. *us(t)ro <<ранкова зоря•> і *jutro 
<<пора пробудження; початок нового дня•> 

та про контамінацію цих форм ще в nра
слов'янську епоху; rtcл. jutro зіставлялося 
також з гр. auy~ <<блиск, денне світло•>, 
алб. agume <<ранкова зорЯ•> (Pedersen KZ 
38, 311 ), З ГОТ. Ohtwo <<СВіТаНОК>> (Prell
witz ВВ 26, 324). - Фасмер-Трубачев 
IV 176; Черньrх 11 295-296; Горяе_в З89; 
Bri..ickner 209-21 О; Machek ESJC 229; 
Mikl. EW 37З; Pokorny І 86-87. -
Пор. завтра, кпро. 

утроба <<внутрішня частина живота 
тіла людини або тварини; живіт, чере
во; [нутрощі Нед; (анат.) матка Нед; 
утроба матері Нед; дитина в зародку Г; 
пронос ГJ•>, [утрібкиl <<нутрощі; вид 
страви•> Нед, [вутроба] ВеБ, [отріб] 
<<нутрощі•> Ж, [отрібка] <<ЩЮНОС•> Ж, 
[отроба] <<ТС.•> тж, [отроба] <<Тельбу
хи•> О, утробний, утробно; - р. болг. 
м. утроба, бр. вантроба (з польської), 
[утробьt] <<нутрощі•>, [утробець] <<про
НОС•>, др. утроба, п. wq_troba <<Печін
ка•>, Ч. СЛЦ. Utroba, BJI. WUtroba <<Нутро
щі, серце•>, нл. wutsoba, hutsoba <<сер
це•>, схв. утроба <•нутрощі•>, утробица 
<<Печінка•>, СJІН. v9troba «нутрощі•>, стсл. 
жтроБА; - псл. *qtroba; - суфіксальне 
утворення (суфікс -(о)Ьа, пор. хвороба) 
від *qtro <<Нутро•>, що споріднене з дінд. 
antram <<Нутрощі•>, antaras <<ВНутріШ
НіЙ•>, antar <<Всередині, між•>, ав. апtага
<<внутрішніЙ•>, вірм. anderk' (мн.); далі 
пов'язане чергуванням голосних з гр. 
Єvтє,роv <<нутрощі•>, дісл. iorar (мн.) нс.•>, 
двн. untar (нім. unter) <<Під; між; се
ред•>, лат. inter (< enter) «МіЖ•>, interior 
<<внутрішніЙ•>, що зводяться до основи іє. 
*en-ter(o)- <<внутрішніЙ•> від кореня іє. 
*en- <<В; всередині•>. - Фасмер IV 176-
177; Черньrх ll 296; Горяев 389; Bri..ick
neг 605; Machek ESJC 672; Holub---::Kop. 
404; Holub-Lyer 499; Schuster-Sewc 



утробашен 

1714; Младенов 657; Meil1et Etudes 406; 
Uhlenbeck 8; Walde-Hofm. І 708. -
Пор. інтелект, нутро, у1 • 

[утробашен] (бот . .) «очиток їдкий, 
Sedum acre L.•> Mak, См; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з утроба; у 
такому разі назву можна пояснити лі
кувальними властивостями рослини, яку 

широко застосовують у народній меди
цині для лікування різних внутрішніх 
хвороб. - Лік. росл. Енц. дов. З 17-
318; Machek Jm. rostl. 94-95. - Див. 
ще утроба. - Пор. нарубашен, утроб
ник. 

[утробник] (бот.) <<Плакун верболи
стий, Lythrum salicaria L.•> Шейк; -
похідне утворення від утроба; назва 
пояснюється тим, шо в народній меди
цині цю рослину використовують при 

різних внутрішніх хворобах. - Лік. 
росл. Енц. дов. 350-351; См 297; Шейк 
217.- Див. ше утроба. 

[утробушка] (орн.) «Вівсянка сіра, 
Emberiza calandra L.•> Шарл; - не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з ут
роба, хоч мотивація назви неясна. -
Див. ше утроба. 

[утрофИм] <<Вид тканини•> Нед, 
Шейк; - р. утерфиновое сукно, др. 
утрофимп; - припускається, шо сло
во виникло на основі англ. utter «Край
ніЙ•> і fine <<прекрасниЙ•> у результаті 
стягнення й лексикалізації словосnолу
чення; приголосний м замість н з'явився 
під вnливом губного ф. - Фасмер lV 
174. 

[утрупати] <<ВТягнутися, звикну
ТИ•> Шух, [утрупатися] <<звикнути•> Г, 
Шух; - не зовсім ясне; можливо, запо
зичене з болгарської мови, пор. болг. 

трупам <<збирати, накопичуватИ•>, утруп
вам <<Завалювати, закидати•>. 

утурsіти <<Задумувати, видумувати•> 
Нед, Шейк; - неясне; можливо, афек
тивне утворення від турати (див.). 

утщіль - див. ухналь. 

утЮг «праска; пристрій для вирів
нювання rрунтових доріг, полів; [(nе
рен., ірон.) телепень ЧабJ.>, [вутЮг] 
«праска•> Чаб, [отЮг] «ТС.•> тж, утЮ-

ух 

ження, утЮжильник, утЮжка, утЮж
ник, утЮжильний, утЮжний, утЮ
жити; - р. утЮг, бр. уцЮг (тех.). 
[вуцЮг], п. [uciuk], болг. ютuя, м. схв. 
(заст.) утиjа; - запозичення з тюрксь
ких мов; пор. тур. iltil <<утюг•>, i.ltillemek 
<<УТЮЖИТИ>>, аз. УТУ <<УТЮГ•>, каз.-ТаТ. 

бJте «ТС.», каз. Утік, башк. Утек, дже
релом яких є корінь бt- / i.lt- <<Проходи
ти крізь, через, мимо•>; форми з кінце
вим -r у російській мові могли виник
нути під впливом плуг, круг тошо. -
Фасмер lV 177; Черньrх ІІ 296; Горяев 
390; Дмитриев 500, 548; Абаев І 553; 
3СБМ 2, 239; Шипова 352; Mikl. ТЕІ 11 
183, EW 372; Lokotsch 167. 

[у-тя-тsі 1 ] (вигук для позначення 
співу солов'я) Шейк, [у-тя-тя! утя
тЯ! у-тя-тЯ] <<ТС.•> Нед; - звуконаслі
дувальне утворення. 

[у-тя-тя2 ] (вигук для піддражню
вання собак) Шейк; - звуконасліду
вальне утворення, можливо, nов'язане 
з тяв. - Пор. тяв. 

[уфати] <<Покладати надію, сподіва
тися•> Шейк, [jjффати] «дерзати, сміти•> 
Бі, [уфностьІ «Надія Пі; усердя, дер
зання Бі•>, [уфалий] «СамовпевнениЙ•>, 
ст. уфати (XVI ст.) Тимч 11; - ч. 
Ufati, СЛЦ. ufat', ПОJJаб. opam, болг. 
(уфам ее], СХВ. уфати ее, СЛН. upati 
<<Сподіватися, довіряти•>; - запозичення 
з польської мови; п. ufac <<вірити (ко
му), довіряти; надіятися; покладатися 
(на що)•> походить від псл. up1>vati, до 
якого зводиться укр. уповати. сnорідне
не з певний. - Brilckner 592. - Див. ше 
дуфати, уповати. - Пор. певний. 

tуфкИй] <<ВологиЙ•> О; - очевидно, 
результат фонетичної видазміни слова 
вогкuй <<ТС.•> (< *вовгкий, звідки укр. 
[вовхкий]). -Див. ще вогкИй. 

уфиаль - див. ухналь. 
ух 1 (вигук для вираження якого

небудь сильного почуття, реакції на 
шось несподіване, почуття втоми, [для 
вираження болю Нед]). [ух! ух!] (вигук 
для вираження страху) Нед, ухати 
«кричати ух!•>, ухкати, [ухи] <<зітхан
НЯ·>, ухання, ухкання; - р. болг. м. 
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ух, бр. ух. вух, др. ух, ч. слц. uch, слн. 
uh; - звуконаслідувальне утворення, 
шо являє собою результат фонематич
ного оформлення перв'існого інстинктив
ного вигуку ух. - Фасмер IV 177. -
Пор. ах, ех, ох. 

ух2 (вигук, що передає сильний 
глухий звук від удару, падіння, nострі
лу, крику сича тощо), ухати, ухкати, 
ухання, ухкання; - р. ух (вигук, що 
nередає сильний глухий звук); - зву
конаслідувальне утворення. - Пор. 
бух, ух 1 • 

[уха] <<юшка з риби•>; - др. уха; -
заnозичення з російської мови; р. yxd 
«ТС.•> відповідає укр. Юха, Юшка. -
Див. ше Юха. 

ухаб <<вибій Нед, Куз; яма на доро
зі; яма, наповнена водою Ч•>, [ухаба] 
<<яма на дорозі•> Ч, [ухабина] «ТС.•> тж, 
(ухабИти] <<ЗаЛИШИТИ•> ДзУЗЛП; - р. 
ухаб <<вибій•>, бр. ухаба «ТС.•>; - пре
фіксальне утворення від псл. хаЬ- <<рі
зати, рубати, бити•>. - Фасмер lV 178; 
Горяев 390; Bern. І 380; Matzenauer LF 
7, 216-217.- Див. ще хаб.- Пор. 
охабити, хабаз, хабаль, хибати, хИ
бИти. 

[ухабнути] <<украсти Г, Куз; охопи
ти, потягти Чаб•>; - р. хабить <<хапа
ти, загрібатИ•>, бр. [габаць] «брати, тор
катись•>, ч. слц. habat' <<Хапати•>, болг. 
[габам] <<обдурюю•>; - похідне утво
рення від кореня -хаб-, що є фонетич
ним варіантом кореня -габ-, наявного у 
слові [габати] <<Хапати•>; зіставляється 
також з дінд. gabhastib <<рука•>, лит. ga
bana <<Жменя•>, лат. habeo, -ёrе <<МаТИ•> 
(Majer IF 35, 227 -228; Фасмер lV 
215). - Див. ше rабати. 

[ухати] <<Нюхати; пахнути•> Бі; - р. 
-ухdть (у благоухать), п. wq_chac 
<<нюхати•>, болг. в11х <<запах•>, в?.,хав <<Па
хучий, духмяний, запашниЙ•>, слн. vohati 
«ПаХНУТИ•>, р.-ЦСЛ. О'(ХАТН «ТС.•>; - ПСЛ. 

*qxati, утворення якого пояснюється 
впливом слова duxati <<дихати, дути•>; 
розглядається як споріднене з псл. 

*vonja (< *onja) <<запаХ•>, від якого похо
дить псл. vonjati, укр. вонЯти (Фасмер 
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ІІІ 93, проти Bri.ickner 604). - Фасмер 
lV 178; Trautmann 9; Pedersen IF 5, 57, 
Kelt. Gr. 1, 31; Walde-Hofm. І 49-50.
Див. ше вонЯти. - Пор. нЮхати. 

[ухахелить] <<убити•> Чаб, [вхахе
лить] <<ТС.» ТЖ, [ухахелювать, вхахе
ЛЮвать] <<убивати•> Чаб; - афективне 
утворення звуконаслідувального похо
дження. - Пор. ухекати. 

ухвала, ухвалення, ухвалити, ух
валить, ухвалувать, ухвалювання, ух
валювати. ухвальний, ухвальна - див. 
хвала. 

ухват, ухватка, ухватИти, ухва
тtітися - див. хватати. 

[ухвИцити] <<Застати дома•> Чаб; -
очевидно, афективне утворення на ос

нові запозичення з польської мови, 
пор. п. uchwycic <<ухопити•>. 

[ухекатиj <<втомити; з'їсти•>, [ухе
кать] <<убити; зжерти•> Чаб, [вхекать] 
нс.» тж, [ухекатися] <<стомитися, важ
ко дихати від утоми•>, [,ухекувать] 
«убивати•> Чаб, [вхекуватьj <<ТС.•> тж, 
[ухекуваться] <<стомлюватися; убива
тися (про пташенят, які випадають з 
гнізда)» Чаб; - афективне утворення, 
nов'язане З хекати <<ВаЖКО ДИХаТИ•>, хек
нути <<крикнути, з вигуком хе, хек•> 

(нап~иклад, при ударі). - Див. ще 
хек! 

ухіття -див. хотіти. 
tухлап] <<обрізок шкіри» Корз; -

семантично видозмінений фонетичний 
варіант слова [6хлап] <<рештки їжі О; 
відходи м'яса; відходи Ж•> (див.). 

[ухлудить] <<Поламати, зіпсувати•> 
Л; - не зовсім ясне, можливо, афек
тивне утворення, пов'язане з [хлуд] 
<<КИЙОК•>, хлудИна <<лозина, різка•>, ох
лудити <<заклякнути, охолонути•>, бр. 
[ахлудзець] <<одубіти, затверднути•>. -
Див. ше хлуд. - Пор. охлудити. 

ухмилЯтися <<сміятися; посміхати
СЯ•> УРС, Нед, ухмильнутися Нед, [ух
мИлка] <<усмішка•> Нед, [ухмілка] <<ТС.•> 
тж; - бр. розм. ухмьtлЯцца; - запози
чення з російської мови; р. ухмьtлЯть
ся зіставляється з свн. smollen <<невдово
лена мовчати; посміхатися•>, smielen <<ПО-



ухналь 

сміхатися•>, гоJІ. ст. smuylen «ТС.•>, бав. 
schmollen, норв. smolla, smulla, smusla, 
англ. smile <<ТС.•>; іє. *(s)mei- / (s)mi- <<СМі
ятися•>. - Фасмер IV 179; Горяев 390; 
КІеіп 1462. 

ухналь <<спеціаJІьний цвях, яким 
прибивають підкову до кінського копи
та», вухналь, \гуфналь Ж, гухналь], 
[охналь Ме (усно), утцсіль Корз, уф
наль (ШеJІудько)] «ТС.•>, \гуфналик] 
(зменш.) Ж, [ухнаміна] <<один цвях, 
ухналь» Чаб; - р. ухналь, бр. ухналь, 
n. ufnal, hufnal нс.•>; - через посеред
ництво nоJІьської мови запозичене з німе
цької; н. Hufnagel <<ЦВЯХ дJ!Я підков•> є 
складним сJІовом, утвореним з іменників 

Huf <<Копито•> і Nagel <<ЦВЯХ•>. - ШеJІудь
ко 49; Rudn. І 502; Richhardt 168; Фас
мер IV 179; ЗСБМ 2, 238; Bri.ickner 592; 
Mikl. EW 371; Matzenauer 359. 

ухо (мн. !}ха, уші) (розм.) <<вухо•>, 
\ухан] (зооJІ.) <<вухата JІетюча миша, 
Plecotus auritus L.•>, \ухань] <<вухань•>, 
[ухсітка] (зооJІ.) <<Auricula•> Нед, 
\ухатьк6] <<вухань•> Чаб, \ухач] «ТС.•> 
Г, Нед, Чаб, ушанка (бот.) <<Otites 
Adans•> УРС, [ушатка] (бот.) <<верба 
вушката, Salix aurita L.•> Нед, [ушенu
ця] (бот.) <<стріJІиця звичайна, Sagitarria 
sagittifolia L.», lушечко] (зменш.), \ушиці] 
«вуха•> Нед, lушuще] (збіJІьш.) Нед, 
[ушка] (бот.) <<МоJІукська трава ГJ!адень
ка, Molucella laevis L.•> Mak, [ушки] <<ВИд 
страви, вареники з м'ясом•> Нед, Пі, уш
ко \у сnоJІученні ушко морське (зооJІ.) 
Haliotis tuberculata Нед]•>, \ушковець] 
(зооJІ.) <<Haliotoidea•> Нед; - ботанічні й 
зоологічні назви, похідні від ухо; як пра
вило, є каJІьками відповідних JІатинсь
ких або німецьких наукових назв, у яких 
відбиті особJІивості зовнішнього вигJІя
ду чи будови росJІин або тварин, їх по
дібність до вушної раковини JІюдини 
або гострих, вертикально стоячих чи 
довгих вух тварини. - Див. ще вухо. 

[уховерт] (зоол.) <<Forficula auricu
laria~> Нед, [уховертка] <<ТС.•> Нед, Куз; -
р. уховёртка, бр. вухавёртка; - сКJІад
на назва, утворена з основ ухо- і 
верт(іти), можливо, як часткова калька 

уцИнок 

н. Ohrwurm «rc.•> або латинської нау
кової назви. - ЗСБМ 2, 237. - Див. 
ще вертіти, вухо. . 

[уходини] <<відзначення закінчення 
будівництва хати•> Л, [ух6дчини] «ТС.•> 
Л, Чаб, \вх6дчини] «ТС.•> Чаб, ухід
чини, вхідчини «ТС.•>; - р. [вх6диньt] 
<<ВХідчини» Даль; п. [wchodziny] <<ТС.•> 
SW; - nохідні від входити (в перший 
раз у нову хату); про давність традиції 
свідчить і подібне лит. [inkurtuves] 
«ТС.•>. -Див. ше ходИти. 

[уходИти] <<утомити, знесилити; 
сильно побити•> Чаб; - р. уходuть 
<<змучити; вбити•>, бр. ухадзіцца <<упо
ратися з роботою•>; - афективне утво
рення на основі дієслова ходuти (див.). 

[ухорькать] <<Втомити•> Чаб, \вх6рь
кать] «ТС.•> тж, \ух6рьК)Jвать, вх6рьку
вать] <<втомлюваТИ•>, [ух6рькуваться, 
вх6рькуваться, ух6рькаться, вх6рька
ться] <<ВТОМЛЮВаТИСЯ•> Чаб, [ухоrька
ний] <<стомлениЙ•> Чаб, \вх6рьканий <<ТС.•> 
тж; - афективне утворення звуконаслі
дувального походження. 

[ухтЯ] (вигук, який уживається nри 
захопленні, зачудуванні чимось) Чаб; -
очевидно, результат лексикалізації спо
лучення інстинктивного вигуку ух і -тя, 
що є енклітичною формою знахідного 
відмінка займенника ти (пор. р. ух 
тьt! у тому самому значенні). 

[уцИнок] «конусоподібний отвір у 
ятері, куди заходить риба Берл; части
на кітця, в якому затримується зловле

на риба Мо•>, \вцuнок] <<частина кітця 
(рибальської загороди), в якій затриму
ється зловлена риба•> Дз; - р. \усь'tнок] 
<<рибальське знаряддя•>, бр. [уценак, усё
нак] <<вхід у риболовну снасть•>; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з укр. 
[устенок] <<Хитро сплетений вхід у вер
шу, в який rтба може зайти, а вийти не 
може•> Мо, [вустенок] <<стінка у верші 
Мо; у рибальській верші менший конус, 
що входить у більший Г, Чаб•>, [устен
ка] <<вузенький вхід у кітець (загороду з 
очерету для вилову риби)•> Дз, спорід
неними з устя <<гирло; вихідний отвір 
чого-небудь•>. -Див. ше устя. - Пор. 
вцИнок. 
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[уцирИтися] <•зачаруватися•> Шейк; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
[ціритися] <•жеманитись, кривлятися, 
хизуватися•> Нед (див.·). 

уцірЯтися - див. ціритися. 
[уцтИвий] <•Чесний, сумJJінний, доб

росовісниЙ•> Нед, Шейк, [усьцівей] <•Чес
ниЙ•> О, [уцтИвець] <•порядна людина•> 
Нед, ст. уцтивьtй (XVI ст.) Тимч 11;
р. учтИвьпІ, п. uczciwy, [ucciwy, usciwy], 
болr. учтИв, схв. !;чтивй; - запози
чення з чеської або словацької мови; ч. 
Uctivy <•ВВіЧЛИВИЙ, ЧеМНИЙ>>, СЛЦ. uctivy 
нс.•> походять від ч. uctfti <•Вшанува
ТИ•>, слц. uctit' «ТС.•>, що є префіксаль
ними утвореннями від ч. ctfti <•шанува
ти, поважати•>, слц. ctit' <•ТС.•>, з якими 
споріднене укр. честь. - Черньrх 11 
298; Bruckner 77-78; Machek ESJC 101; 
Holub-Lyer 495; Младенов 658. - Див. 
ще честь. - Пор. учта. 

[уцЯ] <•Вівця•> Г, ВеУг, [учар] <•вівчар•> 
Г, ВеЛ, [учарИця] <•Пастушка•> тж; - ре
зультат видазміни форми [увцЯ] Г, ВеУг, 
шо є фонетичним варіантом слова вів-· 
цЯ (див.). 

[учакати] <•навідуватись, відвідувати>> 
Нед, Шейк; - не зовсім ясне; можливо, 
результат контамінації слів учащати, по
хідного від частий, і чекати. 

учень, учнівство, учнівський, ст. 
учень (XVII ст.) Тимч; - бр. вучань, п. 
Uczen, Ч. (ucen], СЛЦ. UCen;- ПСЛ. *ucьnjb, 
похідне від uciti, звідки укр. учИти; в 
українській мові, можливо, запозичення 
з польської. - 3СБМ 2, 240; Holub
Kop. 400. - Див. ше учИти. 

[учер] <•толока•> Шейк; - неясне. 
[)fчерти] <•викинути геть•> ВеУг; -

не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
[юічерети] <•вичерпати•> Ж, похідним 
від псл. *cerpti <•черпати•>, якому відпові
дає укр. черети. - Див. ше черпати. 

[училЯпитися] <•Взятися наполег
ливо (до роботи); зарядити (про дощ)•> 
Г, [учелЯпитися] <•ТС.•> тж; - неясне; 
можливо, афективне утворення на ос
нові дієсJІів учепИтися, чіплЯтися під 
ВПЛИВОМ Чалапати <<ШЛЬОПаТИ ПО ГрЯ
ЗЮЦі•>, челепати <<ТС.>>. 
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учИти 

Y';JИHslTИ, учинити, учuнок - див. 
чинити. 

учИти, учИтися, учителювати, 
[учителькувати], [учебник] <•rrідруч
ник•> Нед, [ученє] <•Навчання, вивчення•> 
Нед, ученИк СУМ, Г, Нед, ученИцтво, 
ученИця СУМ, Нед, ученість (вче
ність), учення (вчення), учИлище, учи
телювання (вчителювання), учИтель 
(вчИтель), учИтелька (вчИтелька), учИ
тельство (вчtітельство), учtітельська, 
учuтельша (вчuтельша), [учінка] <•нав
чання>>, учіння <•ТС.•>, [укий] <•учений, 
навчений•> Г, Нед, Шейк, [учащий] <•той, 
хто навчає•> Нед, [учащийся] <•той, хто 
навчається•> Нед, учбовий, [учебний] <•на
вчальниЙ•> Нед, [учевний] (у споJІученні 
учевна мова) <<МОВа викладаННЯ•> Нед, 
учений (вчений), учИльний <•Навчальний; 
учбовиЙ•>, учuлищний, учИтелів (вчИ
телів), учИтельський, учИтельчин, ви
вчати, вивчити, вИучити( ся)' виучува
ти(ся), вивчання, вИвченість, вИвчення, 
вИученик, вИучка, виучування, вивчаю
чий, вuвчений, вИучений, виучуваний, 
відучuти( ся), віду чувати( ся), доучи
ти( ся), доучувати( ся), довчати( ся), 
довчИти( ся), доучування, довчання, 
доучений, заучtіти (ся), завчИти (ся), 
зщjчувати (ся), завуч, завчання, заучу
вання, завчений, заучений, завчено, за
учено, навчати( ся), научати(ся), на
вчuти(ся), научuти(ся), навчання, на
учання, навчИтель СУМ, Г, [навчаль
ник] Она, навчальний, наука, науко
вець, науковість, навчаючий, науча
ючий, навчений, науковий, научений, 
навчально, науково, [невук] Г, Куз, неук 
СУМ, Ж, [неукість] ВеУг, неуцтво 
СУМ, Она, [неукий] Ж, неуцький СУМ, 
неучений, невчений, [неучий] Ж, недо
вченість, недоук, недоучка, недоучений, 
недовчений, обучати, обучИти, пере
вчати, перевчuти, переучИти, пере
учувати, пере_tjчування, перенавчати, 
перенавчuти, перенавчання, перена
вчення, перенавчений, підучuти, під
учувати, підучування, підучений Куз, 
повчати, повчИти, [поученець] Нед, по
учіння СУМ, повчальний, [поучний] <•ТС.•> 



Учка 

Нед, повідучати, привчати, привчИти, 
приучИти, [приr'чувати] Нед, привчан
ня, [прщjчення Нед, прИвчений, [при
учений] <<ЗдобутиЙ•> Она, проучати, про
вчати, проучИти, провчИти, прОf)чу
вати, провчителювати, провчений, про
учений, розучИти, розучувати, роз
учування, розучений, розучуваний, [ро
щjчно] Она, [свучать] <<вивчати•> Л, lув
чити] ВеУг; - р. учИть, бр. вучьіць, др. 
учumи, уко <<НаВЧаННЯ>>, П. Uczyc, Ч. Uciti, 
СЛЦ. UCit', ВЛ. WUCiC, НЛ. hucys, wucys, 
болг. уча <<учу•>, м. учи <<учить•>, схв. 
учити, СЛН. UCtti, СТСЛ. 0\(ЧНТН; - ПСЛ. 
uciti, пов'язане чергуванням голосних 
з *-vykngti (пор. укр. звИкнути); ко
рінь uk-luc- (пор. укр. наука);- спорід
нене з дінд. ucyati <<Є звичним, знахо
дить задоволення, має звичку•>, 6kas <<За
доволення•>, вірм. usanim <<учусь, привча

юсь•>, гот. biOhts <<звичниЙ•>, гр. ЄuхГ]Лос:;; 
<<Спокійний, звичниЙ•>, прус. jaukint <<Тре
нувати, nрактикувати•>, лит. jauk\nti, 
jaukinu «Привчати, приручати•>, jaOkas 
<<приманка•>, jaukus <<лагідний, тихиЙ•>, 
JITC. jOkt <<ЗВИКаТИ•>; іє. *euk- І ouk- І uk
<<Привчатись, звикати, довіряти•>; припус

кається також спорідненість з лат. uхог 
«дружина•> < *uc-soг, nаралельного до *sve
soг <<Сестра•> (Meillet BSL 32, 8-9; Ben
veniste BSL 35, 104-l 05; Ernout-Meil
let І 1341; Коген ИОРЯС 2311. 22). -
Черньrх 11 297; Фасмер lV 179-180; 
Горяев 390; 3СБ~ 2, 241; Bгuckneг 592, 
593; Machek ESJC 666; Holubv-Kop. 400; 
Holub-Lyeг 496; Schusteг-Sewc 1696; 
Младенов 658; Роkогпу 347. - Пор. 
звикати. 

lУчка] (у контексті <<Не неси мя че
рез ліс, бо там учка уколе•>) Шейк; -
не зовсім ясне; можливо, утворене на 

основі запозиченого з nольської мови діє
слова uszczknq_c <<ужалити•>. 

[учкур] «Шнурок, який затягується 
у штани Г; шнурок, який затягується у 
спідні чоловічі штани Нед, Пі; (рідк.) 
шнурок, який затягується у жіночу 
спідницю Пі; комір спідньої чоловічої 
сорочки Л; (у мішан) nрезирлива назва 
селянина Г•>, [очкур] нс. Г, Ж, Пі; 

учта 

вишитий вузенький комір у сорочці 
Л•>, [очкурнЯ] <<верхній край штанів, 
зашитий широким рубцем, у який затя
гується очкур Г, Ж; очкур Пі•>, [очкур
нИк] <<очкурня•> Г, Ж; - р. учк!)р <<ре
мінь, шнурок, який nідтримує штани; 
рубець для шнурка•>, бр. [уджгур] <<ре
мінь, мотузка; шнурок у штанях•>, 
[учкур] <<Тс.; дерев'яний гудзИК•>, [чкур] 
<<Шнурок у штанях•>, п. uczkur, oczkuг, 
uczkuгa, oczkura <<Пояс, зав'язка; шов
ковий ПОЯС•>, болг. учкур <<ОЧКУР•>; -
запозичення з тюркських мов; пор. 

крим.-тат. тур. uckur, чаг. ickur «rc.•>; у 
nольській мові заnозичене з українсь
кої. - Фасмер lV 180; Горяев 390; 
Шипова 254, 353; Радлов І 1517, 1730; 
Корш AfSIPh 9, 505, 677; Вгі.ісknег 592; 
Mikl. ТЕ! 11 182, EW 371; Младенов 658; 
Lokotsch 166. 

учора (присл.), вчора, [учера ВеБ, 
вчера Ж, вчерака Ж, вчераки Ж], 
учорашній, вчорашній, [вчерашний] 
Ж, передуч6ра, [передучера Г, перед
вчера Нед], позавчора, [позавчера] Ме, 
[запозавчора]; - р. вчера, бр. учора, 
др. вчера, п. wczoгa(j), ч. слц. vсега, 
вл. wсега, [сага], нл. сага, болг. м. 
вчера, СХВ. jучер( а), СЛН. vceгaj, СТСЛ. 
кьчЕр~; - псл. *vьсега; розглядається 
як давня форма орудн. в. одн. іменника 

vесегь з редукцією nершого голосного е 
(Фасмер І 366).- Черньrх І 172-173; 
Вгі.ісknег 614; Machek ESJC 680; Holub
Kopc 409; Holub-Lyeг 502, 503; Schus
teг-Sewc 1584. - Див. ше вечір. 

учта <<Пригошення, банкет; пошана•> 
СУМ, Г, Нед, Бі, Пі, [ушта] <<банкет•> 
Г, Нед, Шейк, учтИвий <<чемний, ввіч
ливиЙ•>, [уштИвий] «ТС.•> Пі, [учтuти] 
Бі, ст. учта (XVII ст.) Тимч; - р. бр. 
[учта], ч. ucta; - запозичення з поль
ської мови; n. uczta утворене від czcic 
(< *cьstiti) <<Шанувати•>, пов'язаного з 
czesc <<ЧеСТЬ•> ( < ПСЛ. CbStь). - Richhaгdt 
121; Вгі.ісknег 77-78; Machek ESJC 
101; Holub-Kop. 92; Holub-Lyeг 495; 
Bern. І 173; Mikl. EW 38. - Див. ше 
честь. 

57 



учш 

[учш] (вигук під час колисання ді
тей) О, [учьшь] «ТС.» тж; - звукона
слідувальне утворення; пор. тчш, ша 
(вигуки, якими закликають до тиші). 

уш1, уш{ль - ДИВ. ВОШа. 
tуш2 ] (вигук для відгону курей, 

«киш!•>) Г, Нед, [уша Нед, ауш Нед, а 
уш Г] <<ТС.•>; - ч. us. hus, вл. нл. hus!; -
звуконаслідувальні утворення, можли
во, пов'язані з киш <<ТС.>>. - Machek 
ESJC 191, 671; Schuster-Sewc 1711.
Пор. киш. 

[уш3 ] (заст.) <<Назва військової лю
дини. що часто вживає слово уж•> Г, 
[уш-ужч] <<ТС.•> Нед, [ушкати] «Гово
рити р. уж, псуючи цим українську мо
ву•> Нед; - результат субстантивізації 
частки р. уж з оглушенням приголос

ного відповідно до J:Юсійської вимови; 
пор. аналогічні укр. [лем] <<але; тільки, 
лише; от, же, Ж•> і лемко <<Представник 
етнографічної групи українців (у Карпа
тах)•>, які часто вживають слово лем. 

[ушак] <<тригранний брусок для ві
конних і дверних стояків Нед, Шейк; 
пазований стовп у рубленій хаті, який 
не закопується в землю, а ставиться 

на підвалини; боковий брус у віконній 
коробці Л; одвірок Л·>; - бр. вушак <<бо
ковий брусок у двірній рамі; одвірок; 
стовп з пазами у рамі двереЙ•>, [ушак, 
вушак] <<стовп у паркані•>, п. uszak <<рама 
дверей, вікоН•>; - суфіксальне утворення, 
що пов'язується з вухо (3СБМ 2, 241 ), 
пор. бр. tправушьtньt] <<отвори у вуша
каХ•>. - Див. ще вухо, ухо. 

[ушерхать] <<затихати» Чаб, [вшер
хать, ушерхнуть, вшерхнуть] Чаб; -
префікса'льне утворення, пов'язане з 
[шерхнути] <<зашарудіти, зашелесті
ти•>. -Див. ще у-, шерхнути. 

[ушик] (бот.) <<Подорожник ланце
толистий, Plantago ІапсеоІаtа L.•> Mak, 
См; - очевидно, похідне утворення від 
ухо <<вухо•>; назва може бути зумов
лена формою гострих, ланцетних або 
вузьколанцетних листків рослини; на 
цю 'ГІ властивість указують також на
зви, пов'язані зі словом язик, пор. укр. 
[язички, собачі язички], п. j~zyczki, ч. 
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ушнйпити(ся) 

psl jazyk, baranl jazyk, слн. volcji jezik, 
ovcji jezik <<ТС.•>. -Лік. росл. Енц. дов. 
357; Анненков 259; Симоновиh 361-
362. - Див. ще вухо, ухо. 

ушкал (заст.) «річковий розбійник 
СУМ, Г, Пі; розбійник Нед•>, [ушкуй] 
«розбійник Нед; річковий розбійник Пі•>, 
ушкjйник (заст.) <<ТС.» СУМ, Нед, [уш
куя] <<річкове піратське судно•> Пі; - р. 
ушкуй <<ВИд річкового судна•>, ушкал, 
ушкой «ТС.•>, ушкуйник <<річковий розбій
ник•>, др. ушкуи <<ВИд судна•>, ушкуи

ник'Ь, ушкуиници <<Ті, що nлавають на 
ушкуях; вільні люди новгородські•>, уш

кул'Ь <<ВИд судна•>, ускуи, скуи <<ТС.•>; -
очевидно, фонетичний варіант слова [уш
куй], яке вважається давнім запозичен
ням у російську мову з фіна-угорських, 

пор. вепс. ст. *uskol <<Невеликий човен•>, 
фін. ст. wisko <<ТС.>>, ест. huisk <<ТС.•>; 
указувалося також на зв'язок з р. шкут 

<<вантажне річкове судно•> (Горяев 390, 
nроти Фасмер rv 181); для р. ушкуй, 
ушкал nрипускається тюркське похо
дження, пор. кирг. учкул <<здатний швид
ко літати•>, учкур «rc.», узб. учар «ТС.», 
чаг. учур «ТС.•>, учан <<велике судно•>. -
Фасмер IV 180-181; Шипова 353-354; 
3тногр. обозр. 94, 138-139; Mikkola 
FUF 13, 164-165; Kalima 31, 235; Рад
лов І 1723, 1727, 1730. 

[ушлий] <<хитрий До, Чаб; досвідче
ний, навчений Чаб»; - бр. [вушльt] 
<<ТС.•>; - запозичення з російської мови; 
р. ушльtй <<хитрий, кмітливий, сприт
ний, проворний» є формою дієприкмет

ника мин. ч. від дієслова уйти <<піти 
геть, утекти•>, раніше також <<уникну

ТИ•> - префіксального утворення від 
идти <<ЙТИ», якому відповідає укр. ітИ, 
йти; пор. аналогічні похідні утворення 
укр. зайшлий, прuйшлий, р. п6шльtй. -
ЗСБМ 2, 242-243. -Див. ще ітИ. 

[ушнйпити(ся)] <<завчасно щось по
мітити Нед; прив'язнути до когось, узя
тися за когось Г•>; - неясне; можливо, 

виникло на основі запозиченого з німець
кої мови schniШeln <<нюхати; пронюхува
ти, вистежувати». 



ушпитете 

[ушпитете] <<скалічити•> Корз, [ушпа
тuтисьl <<СКалічитись, зраНИТИСЬ>> О; -
не зовсім ясне; можливо, є фонетич

ним варіантом дієслова [вшпатuти] 
<<врізати, вколоти•> Ж. - Див. ще 
вшпатИти. 

[уштенцьнути] <<вкраяти; зірвати; 
відщипнути•> О; - припускається запо
зичення з польської мови, пор. п. 
uszczknq_c <<відщипнути, зірвати•>. -
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 250; О 11 
326. - Пор. прищикнути. 

[ушто] <<мабуть•> О; - утворення, 
що виникло в результаті фонетичної ви
дозміни лексикалізованого сполучення 

частки уж і займенника то. 
ушула, ушулок - див. шула. 
lущавИти] <<уперіщити (про дощ)•> 

Г, Чаб; - афективне утворення на ос
нові дієслова щавити <<чавити, давити, 
м'яти•>; може розглядатися також як ре
зультат фонетичної видазміни префік
сального утворення від чавити з роз
витком семантики від <<Тиснути•> до по
значення інтенсивності дії (явища), 
пор. бр. [ чавіті] <<душити; сильно би
ти~. а також укр. періщити <<сильно 
бити, сікти; (про сильний дощ) nадати 
ВеЛИКИМИ краПЛЯМИ•>. - ДИВ. ще ча
вИти, щавИти. 

[ущедок] <<ощадність•> Корз; - діа
лектний фонетичний варіант іменника 
[6щадок] <<ощадність•> Ж, з характер
ним для волинських говірок уканням та 

кореляцією голосних а-е. - Див. ще 
щадИти. 

ущелина, ущельє, ущелля, ущіль
див. щіль. 

ущент <<остаточно, до кінця•>; - утво
рення, пов'язане із запозиченим з польсь
кої мови іменником ст. szczq_dek <<Наща
доК•>, що походить із псл. *c~do <<чадо•>. -
Див. ще дощенту, чадо, щадок. 

[ущеріпитися] <<вчепитися Нед; при
чепитися, пеив'язатися ШеЙК•>; - бр. 
[yчapЗniцt.taJ <<учепитися кігтями в .шо
небудь•>, [учзр6піцца, ушчаперьщца] 
«уЧеПИТИСЯ•>, [уш чзnерЬІЦЬ j <<ОбХОПИ
ТИ~; - не зовсім ясне; можливо, резуль-

ущуліти 

тат фонетичної видазміни (з метатезою 
п-р) давнішого *узчепіритися -
префіксального афективного утворення з 
експресивним суфіксом -ір- від псл. *sсер
<<колоти, розколювати•>. - ЗСБМ 1, 
241. - Див. ще щепИти. 

ущерть <<до самого верх)', по він
ця•>, вщерть, [ущерк, ущерх] <<ТС.•> Л, 
[упрuчерть, упрuщерть] «rc.•>, [уще
рити] <<зрівняти з краями міри насипа
ну в неї сипку речовину•>, lущuрити] 
<<ТС.•>; - утворення з давнішого *vьz
cьrtь, ЩО Є ПрефіксаЛЬНИМ ПОХідНИМ Від 
псл. *cta <<Черта•>. - Фасмер lV 348. -
Див. ще уз, черта. 

ущикнути - див. прищикнути. 
lущиця] (ент.) <<нічний метелик, 

Phalaena L.•> ВеНЗн; - болг. вещица 
<<чарівниця, відьма•>, [вещерица] <<Ніч
ний метелик; відьма, чарівниця», ве
щер <<злий дух; кажан; [комаха, що, за 
повір'ям, п'є кров малих дітей; слаба 
ЛЮДИНа]•>, СХВ. вештuца <<Відьма•>, веШ
таЦ <<ЧаріВНИК», СЛН. vesca <<НіЧНИЙ ме
телик; блукаючий вогонь; чарівниця•>, 
vescec <<Віщун, чаклун; вечірніЙ МеТе
ЛИК•>; - результат фонетичної видазмі
ни форми [віщиця] <<Нічний метелик•>, 
пов'язаної з віщий; назва зумовлена 
давніми уявленнями про комах, особ
ливо вечірніх або нічн'kх, як утілення 
різних темних сил - відьом, чаклунів, 
злих духів. - Vazny 81-83. - Див. 
ще віщий. - Пор. віщиці, іщИця. 

[ущінка] <<шнурок для зав'язування 
обшивки в сорочці; шнурок при сіря
ках або кожухах; діІжа в обшивці соро
чки для rудзика•> О, [fjушчінка, мн. уш
ченкі, вушченкі, вушченки] <<ТС.>> О; -
префіксальне утворення, пов'язане з 
іменником [щінкu] <<застібки•> Нед. -
Див. ще щіпкИ. - Пор. вущінка, за
щіпка. 

[ущуліти] <<замовкнути, затихну
ТИ•>; - результат семантичної видазмі
ни похідного утворення від щулитися 
<<згинатися, скорчуватися, горбитися; 
мружитися; притискати (вуха до голо
ви}•>, пор. [ущулити] <<Притиснути, стис
нути•> від щулити <<мружити; притис-
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ущухати 

кати (про вуха); піднімати, стискаючи 
(про плечі)•>. - Див. ще щулити. 

[ущухати] <<відчути•> Пі, Нед; - р. 
[ чухать] <<Нюхати, чути•>, [ чухаться] 
(з ким-небудь) <<знатись, бути знайо
мим•>, n. czuch <<неприємний запах; нюх 
у собаК>>, Ч. cich <<НЮХ•>, cichati <<НЮХаТИ», 
СЛЦ. CUCh <<ЗаПаХ; НЮХ•>, cuchat' «НЮХаТИ•>, 
вл. czuchac <<ТС.•>, нл. cuch <<Нюх; непри
ємний запаХ•>; - очевидно, фонетичний 
варіант незасвідченого *узчухати -
префіксального утворення від *чухати, 
можливо, запозиченого із західносло
в'янських мов, зокрема словацької, яке 
зводиться до псл. *cuxati, утвореного 
за доnомогою розширювача основи -s
від cuti <<ЧУТІ-і•>. - Фасмер lV 389; Ильин
ский ИОРЯС 20/3, 88; Bri.ickпer 67; 
Machek ESJC 102; Bern. І 162. -Див. 
ще у-, чути. 

ущухати <<затихати, замовкати, при
пинятися•>, вщухати, ущухнути, вщух-

унти 

нути, ущухлий, вщухлий, прищухати, 
прищухлий; - р. ущукнуть <<затихну
ТИ•>, щукнуть, бр. [ушчукdцьІ <<Замовка
ти, переставати; затихати•>, [ушчjкці] 
<<Перестати, замовкнути•>, [шчукdць] <<Пе
реставати; затихати•>, [шчукнуцьІ <<Пере
ставати говорити або шуміти•>; - не зо
всім ясне; зіставляється з р. щук <<ШУМ•>, 

п. szcz~k <<звук, стук•>, с.-цсл. Ш'П(К'Ь, 
ШТ'(ЧАТН <•шуміти•> і далі з р. стук; зна
чення <<затихати•> пояснюється приєд

нанням до основи, що означає <<ШУМ•>, 

заперечного префікса у- (Преобр. 11 407, 
11, вьrп. последний 120, проти Фасмер lV 
510) (пор., однак, укр. угав). - Фас
мер lV 509; Mikl. EW 327. - Пор. 
стук. 

уЯва, уЯв, уЯвлення, уявлінє, уЯв
люване, уЯвний, уявленний, уявuти, 
уявuтися, уявлЯти, уявлЯтися, уявкu, 
уЯвно - див. явИти. 

унти, уЯтися - див. Яти. 



фа (муз.) <<четвертий звук музичної 
гами і нота, що його позначає•>; - р. 
бр. болг. фа, п. ч. слц. fa, слн. fa; -
запозичення з італійської мови; іт. fa 
не.•> походить від початкового складу 
рядка Famuli tuorum, букв. <<слуги тво
го•>, з латинського гімну св. Іоанну; 
лат. famulus <<слуга•> пов'язане з familia 
«родина, сім'я, челядь•>. - СІС2 859; 
Чернь1х ІІ 298; St. wyr. obcych 207; 
РЧДБЕ 751; Dauzat 310, 737.- Див. 

ф ' ' П 3 І 'І ще амtлtя. - ор. до , ля , мt , ре, 
сР, соль. 

[фаборота] <<бакенбарди» О, [фабу
ри, павори О, паури ВеЛ] <<ТС.і>, [пав
рота] (мн.) не.; дрібне пір'я біля дзьо
ба курки•> О, [фаврота] <<дрібне пір'я 
біля дзьоба•> О, [павроня] <<курка з 
дрібним пір'ям біля дзьоба•> О; - запо
зичення з польської мови; п. faworyty 
«бакенбардИ•> походить від іт. favorito 
«фаворит, ласкавчик; (мн.) бакенбарди•>, 
що зводиться до лат. favor <<ласка, при
хильність•>; б замість в, очевидно, викли
кане впливом з боку [борки] <<бакенбар
ди». - О ІІ 326; Stawski І 224; St. wyr. 
obcych 212. -Див. ще фавор. - Пор. 
борки. 

фабра <<чорна фарба для вусів і бо
роди; (заст.) фарба•>, фабрити; - р. 
бр. заст. болг. фабра; - результат ви
дозміни запозиченого нім. Farbe «фарба», 
зближеного зі словами типу фабрика, 
швабра.- Фасмер IV 181. - Див. 
ще фарба. 

фабрика, фабрикант, фабриксін
тиха, фабрикантка, фабрикат, фа
брикатор, фабрикація, фабрuцький, фа
брИчний, фабрикувати <<ВИГОТОВЛЯТИ 
фабричним способом; підробляти; [бу
ти на фабриці Шейк]•>; - р. болг. м. 

ф 

схв. фабрика, бр. фабрьtка, п. fabryka, 
ч. слц. вл. нл. fabrika, слн. fabrika; - за
позичення із західноєвропейських мов; 
н. Fabrlk, фр. fabrique, іт. fabbrica <<будів
ництво, завод, фабрика•> зводяться до 
лат. fabrica <<Майстерня; мистецтво; ре
месло•>, похідного від faber (род. в. 
fabrї) <<Майстер, робітник, ремісник, ко
валь•>, спорідненого з вірм. darbiп <<КО
валь•>, лит. dab'~nti <<ПрикрашаТИ•>, псл. 
dоЬгь, укр. добрий. - СІС2 859; Чер
ньІх ІІ 298-299; Фасмер IV 181; St. 
wyr. obcych 207; Holub-Lyer 160; 
РЧДБЕ 751; КІеіп 569; Erпout-Meillet 
І 208. - Див. ще добрий. 

ФабрИцій (особове ім'я); - р. Фа
брuций, п. Fabrycjusz, слц, Fabricius; -
запозичення з латинсько·," мови; лат. 
Fabricius утворене від faber <<робітник, 
майстер, художник•>. - Спр. личн. 
имен 465; NSD 886; Ernout-Meillet І 
208. - Див. ще фабрика. - Пор. 
Февронія. 

фабула <<ЗМіст подій, зображуваних 
у художньому творі, поданий у послі
довному зв'язку; (заст.) байка, побре
хенька•>, фабульний, фабулЯрний, [фа
булити] <<розповідати байку, говорити 
дурниці» Нед, Шейк; - р. бр. болг. м. 
схв. фабула, п. слц. fabula, ч. fabule, 
вл. fabla, слн. fabula; - запозичення з 
латинської мови; лат. fabula <<ОПовідан
ня, байка, історія•> пов'язане з farї <<Го
ворити, сказати, пророкувати•>, спорід
неним з псл. bajati, укр. баяти. -
СІС2 859; Фасмер IV 182; Holub-Lyer 
160; РЧДБЕ 751; Walde-Hofm. І 437-
438; Кlein 569. - Див. ще баяти. -
Поr>. фама1 , фатум. 

[фавда1 ] <<частина знаряддя лісору
бів»; - неясне. 
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фавда 

фавда2 
- див. фалда. 

fфавка] нусто розкидане сіно; 
клаптик землі•> О, [фаука] <<ТС.•> тж; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 

уг. falat <<Шматок•>. - Пор. фалка. 
фавн <<У давньоримській міфології -

бог полів і лісів, покровитель отар і па
стухів•>, фавнівський; - р. фавн, бр. 
фаун, п. ч. слu. faun, боJІГ. фав11н, 
фаун, схв. фсщн, слн. favn; - запози
чення з латинської мови; лат. Faunus 
<<ТС.•> етимологічно неясне; можливо, 

пов'язане з гр. &auvoc; <<дика тварина•>, 
іллір. ~auvoc; <<Даунос•> (міфічний воло
дар Апулії), спорідненими з гот. afdauips 
<<З ЯКИМ ПОГаНО ПОВОДЯТЬСЯ•>, ПСЛ. daviti, 
укр. давИти. - СІС2 859; Kopa\ir\ski ЗО8; 
Holub-Lyer 16З; РЧДБЕ 751; Вуjак
лиjа 998; Ernout-Mei\let І 221; К\еіп 
578. - Див. ще давИти. - Пор. фауна. 

фавор <<Заступниuтво, прихильність 
впливової особи; ласка•>, фаворИт, фа
воритИзм, фаворизувати; - р. бр. 
фавор, п. fawor <<Ласка, прихильність, 
протекuія, приязнь•>, ч. fabor <<стрічка•>, 
[favor] «ТС.•> (стрічка служила знаком 
приязні), слu. favorek <<стрічка•>, боJІГ. 
фавор, м. фаворизира, схв. фавор, 
слн. favorizfrati; - запозичення з ла
тинської мови; лат. favor <<Прихиль
ність, схильність, приязнь•> утворене, 
як припускають, Циuероном від faveo 
<<сприяю, прихильно ставлюся•>, мож

ливо, спорідненого з псл. *goveti, укр. 
говіти; слово фаворИт (р. бош. фа
ворИт, бр. фаварь'tт, п. faworyt, ч. 
слu. favorit, схв. фаворит, слн. favorlt) 
запозичене із західноєвропейських мов; 
н. Favorft, фр. favori (жін. р. favorite), 
англ. favorite, favourite походять від іт. 
favorito, пов'язаного з favorire <<сприя
ти•>, favore <<Прихильність, ласка•>, що 
зводяться до лат. favor <<ТС.•>. - СІС2 

859; ЧерньІХ ІІ 299; Фасмер ry 182; 
Kopa\ir\ski ЗО9; Machek ESJC 1З8; 
РЧДБЕ 751; Walde-Hofm. І 466; К\еіn 
579. -Див. ще говіти. 

фагот <<дерев'яний духовий музич
ний інструмент•>, [фd.rот Нед, фа.rота 
Шейк] «ТС.•>, фаготИст; - р. бр. 
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фагонеіти 

боJІГ. фагот, п. ч. слu. вл. fagot, м. 
фагот, схв. фагот, слн. fagot; - за
позичення з італійської мови; іт. fa
gotto <<фагот; (букв.) в'язка, пучоК•>, 
можливо, походить від нар.-лат. *facus, 
зворотного утворення від запозиченого 

гр. <рахс:Лщ <<пучок, в'язка•>; існує дум
ка про походження іт. fagotto від лат. 
fagus <<бук•> (Фасмер IV 182; Черньtх ІІ 
299-ЗОО). - СІС2 860; РЧДБЕ 752; 
Kopalir\ski 302; Ho\ub-Lyer 161; Holub
Kop. 11 З; Dauzat З 11; КІеіn 571. - Див. 
ще факел. 

фагоцИти (біол.) <<Особливі клітини 
організму, що виконують захисну функ
uію•>, фагоцитоз; - р. боJІГ. м. фа
гоцИт, бр. фагацьtт, п. ч. слu. fagocyt, 
вл. fagocyta, схв. фагоцити, слн. fa
gocft; - складне слово, яке утворив 
І. І. Мечников (1884) з компонентів фа
го- від гр. <раущ <<ПожираючиЙ•>, пов'я
заного з <payc:iv <<ЇСТИ•>, спорідненим з 
укр. бог <<шлунок•>, та -цит від гр. хuтщ 
<<Клітина, оболонка•>. - СІС2 860; 
ССРЛЯ 16, 1204; Kopalinski 191, ЗО2; 
Ho\ub-Lyer 161; РЧДБЕ 752; КІеіп 
З94, 1169. -Див. ще бог2 , лейкоцИт. 

[фаг] (бот.) <<бук, Fagus si\vatica L.•> 
Mak; - запозичення з румунської мо
ви; рум. fag (молд. фаг) <<бУК•> похо
дить від лат. fagus «rc. •>, спорідненого 
з гр. <рГ]у6<;; (дор. <pdy6<;; <<дуб», семанти
ка вторинна), двн. buohha <<бук•>, нвн. 
Buche <<Те.».- СДЕЛМ 451; DLRМ 290; 
СгапjаІа 176; Симоновиh 195; Walde
Hofm. І 445; Ernout-Meillet І 21 З; 
Frisk ІІ 1008; КІеіn 159, 571.- Див. ще 
бук', буква. - Пор. боз1 , буз. 

[фагас] <<слуга, лакей, донощик•> 
Куз; - запозичення з польської мови; 
п. fagas <<Прислужник, підлабузник•> не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з нн. 
fagas <<волоuюга•>; зіставлялось також із 
фр. fagot <<незграбниЙ•> (Bri.ickner 116-
117), з лат. vagus <<волоuюга•> (SW І 
710). - Stawski І 216; St. wyr. obcych 
208. 

[фаговати] <<скребти, скоблити (шкі
ру)•> Нед, Шейк, [фа.rівнИк] <<ніж для 
обробки шкіри•> тж, [фа.rовнuк] <<ТС.•> 



Фадей 

Нед; - запозичення з німеuької мови; 
н. fegen <<мести, чистити>>, свн. снн. vёgen 
<<прикрашати, чистити•>, днн. vёgon, дісл. 
faga <<ТС.•> зіставляються з лит. puosti 
<<nрикрашати•>, лтс. puost «ТС.•>. - Ше
лудько 49; Кluge-Mitzka 189; Johan
nessoп 53 1-532; Vries AEW 109; 
Fraeпkel 669; Walde-Pok. ІІ 16. 

Фадей - див. Тадей. 
[фадик] (ент.) <<тарган чорний, 

Blatta orieпtalis L.•> Нед, Шейк; - не
ясне; можливо, пов 'язане з чоловічим 
особовим ім'ям Фадей. 

[фадольнИк] (бот.) <<вовчі ягоди, 
Ligustrum vulgare L.•> Mak, ВеНЗн, 
ВеУг, [фадьолина] <<ТС.•> ВеУг, ВеНЗн; -
суфіксальне утворення від основи, за
nозиченої з угорської мови; уг. fagyal 
~тс.•>, очевидно, споріднене з комі bad' 
<<Верба•>, фін. paju, саам. pajj <<ТС.•>, що 
разом з ним походять від ф.-уг. (урал.?) 
*раjз <<верба•>. - Barczi 71; MNTESz І 
826; Льпкин-Гуляев 35; MSzFUE І 
174-175. 

фаетон <<легкий чотириколісний екі
nаж•>; - р. бр. фазт6н, п. faetoп, faje
ton, ч. faetoп, fajetoп, слu. faeton, болr. 
файт6н, схв. фаетон, CJIH. faetoп; - за
nозичення із західноєвропейських мов, 
можливо, з франuузької; фр. phaetoп 
<<легкий екіпаж•> (англ. phaetoп, н. Phae
ton <<ТС.•>) походить від лат. Phaethoп 
<<Фаетон•>, запозиченого з греuької мови; 
гр. Фatttwv <<Фаетон (персонаж давньо
греuької міфології- син бога сонuя 
Геліоса)•>, букв. <<сяючий, блискучиЙ•>, 
утворено від cpaєivw <<сяяти, блищати•>, 
сращ; <<світло•>, споріднених з дінд. bhati 
<<СЯЄ, блищить•>, bhas- <<світло•>, дірл. Ьап 
~білий, світлий; промінь світла•>. - СІС2 

860; Фасмер IV 188; Kopaliriski 302; 
Holub-Lyer 161; РЧДБЕ 897; Dauzat 
553; Frisk ІІ 989-991; КІеіп 1169, 1170; 
Johaпnessoп 594. - Пор. білий, фан
том. 

[фаерка] <<Жаровн~ Пі, Нед, Шейк; 
конфорка Корз•>, [фаїрка] <<конфорка•> 
Корз; - бр. фаерка <<конфорка•>; -
запозичення з польської мови; п. fa
jerka «ТС.•>, [fejerka] <<ЗНаряддя для обіг-

фазан 

рівання; рухома пічка•> зводяться до 
нім. Feuerkieke <<Жаровня•>, складеного 
з Feuer <<вогонь•>, якому відповідають 
гр. m;p, вірм. hur, тох. А рог, тах. В pwi.ir, 
дірл. UГ «ТС.>>, ПСЛ. *руrь <<Жар•>, та Кіе
kе <<ЖаровнЯ•>, спорідненого з дат. ild
kikkert, нн. furkїpe <<ТС.•>. - Шелудько 
49; Richhardt 45; Фасмер ІІІ 419; 
Sfawski І 21 ~; Кluge-Mitzka 195, 367; 
Machek ESJC 502; Johaппessoп 537. -
Пор. пірИт. 

[фаерушка] (бот.) <<Чорноб.Ривuі, 
Tagetes erectus L.•> ВеНЗн, Mak, lфраі
рушка] «ТС.•> тж; - неясне; можливо, 
пов'язане з фраєр <<франт; [коханеuь, 
залиuяльник, жених]•>, [фраі'рка] <<КО
хана, наречена•>; пор. синонімічну на

зву чорнобрИвці. 
фаза, фазис, фазний, фазовий; -

р. бр. болr. м. схв. фаза, п. слu. faza, 
ч. faze, слн. faza; - запозичення із 
західноєвропейських мов; фр. phase 
<<фаза•>, н. Phase, Phasis, англ. phase 
<<ТС.•> походять від нлат. phasis, яке 
зводиться до гр. сраан;; <<вияв, поява 
(зірки), фаза (Місяuя)•>, сраuон;; <<По
ява•>, пов'язаних з cpaivw (< *cpav!W) 
<<з'являюся, показуюся•>, сращ; <<світ
ло•>. - СІС2 860; Фасмер IV 182; Чер
ньtх ІІ 300; Kopaliriski 309; Holub-Lyer 
164; РЧДБЕ 752; Frisk ІІ 982, 989-
991. - Див. ще фаетон. - Пор. білий, 
фантазія, фантом, фенол. 

фазан (орн.) <<Phasiaпus colchicus 
L.>', фазанарій, фазаненЯ, [фазане
рія] <<фазанячий двір•> Шейк, фазанИ
на, фазанuха, фазанка, фазанові, фа
занча, фазанчик, фазановий, фазаня
чиі'l, [фазанuний] «фазанячий•> Нед, 
Шейк, tфазаній] <<Тс.~ Шейк; - р. бр. 
болг. фазан, п. fazaп, bazaпt, ч. слu. 
bazaпt, нл. fazaп, м. фазан, схв. фазан, 
слн. fazaп; - запозичення із західноєв
ропейських мов; нвн. Fasan, свн. fasaп, 
фр. faisaп походять від лат. phi.isii.inus 
(phasii.iпa avis) <<фазан•>, яке зводиться 
до гр. cpamav6<;; (opvt<;;), букв. <<фасидсь
кий (птах)•>, за назвою річки Ф<Хаt<;; у 
Колхіді (сучасна Ріоні).- СІС 1951, 
666; Коваль 92; Фасмер IV 182; Чер-
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фазотрон 

ньtх ІІ 300; Holub-Lyer 95; РЧДБЕ 
752; Вуjаклиjа 992; Dauzat 312; КІеіп 
1171. - Пор. бажант. 

фазотрон (фіз.) <<nрискорювач за
ряджених частинок»; - р. фазотрон, 
бр. фазатр6н; - складноскорочений 
термін, утворений від основи гр. <раан;; 
~nоява>> й частини слова ~Лєхтроv <<бур
штин; елементарна частинка матеріЇ>>. -
СІС2 8f?1. -Див. ще фаза, електрон. 

Фаїна (жіноче ім'я), зменш. Фаня, 
Фая, ст. Фаіна ( 1627); - р. Фаuна, 
бр. Фа{на; - запозичення з греuької мо
ви; гр. (арк.) Фar1va nов'язане з <paєtv6<;; 
<<осяйний•>, <рао<;; <<світло, день>>. - Вл. 
імена 165; Петровский 21 З; Спр. личн. 
имен 527; Frisk li 990. - Див. ще 
фаетон, фаза. - Пор. білий, фан
тазія, фантом, фенол. 

фай' нуста тонка шовкова або вов
няна тканина з поперечними рубчика
МИ>>; - р. бр. болг. фай, п. falja, faille, 
слu. faje, схв. фаj; - запозичення з 
франuузької мови; фр. faille <<ТС.•> відпо
відає гол. falie <<Жіночий одЯГ>>, похо
дження якого неясне. - СІС2 861; 
ССРЛЯ 16, 1208; Sf. wyr. obcych 208; 
Вуjаклиjа 992; Dauzat 312. 

[фай2 ] (у виразі фай би му) <<вигук, 
що виражає nрокляття, побажання 

хвороби, смерті Г, Нед; uyp, пек О,>, 
[фай{] <<ТС.•> О; - очевидно, запозичен
ня з угорської мови; уг. faj <<боліти>> 
етимологічно неясне, можливо, nродов

жуючи ф.-уг. *роо'з(-) <<стружка; роз
колювати•>, споріднене з мане. роІ' 
<<кусок, тріска; штука•>, комі pel'ny 
<<розколювати>>, саам. b9ddit <<розколю
вати>>. - ВеЗн 74; MNTESz І 828; 
MSzFUE І 1 76. 

[ф~й3 ] <<вигук, що означає майорін
ня, мигтіннЯ>> Шейк, [файкати] <<розлі
татися, розвіватися; махати крилами 

Шейк•>, lфайкотати] <<ТС.•> Шейк; -
бр. [файт] (вигук на позначення уда
ру, хапання), п. fajt (вигук на позна
чення nадіння, бігу), fajtnqc <<кивнути, 
махнути, захитати, заколисати; впасти, 

перевернутись, злетіти; скочити»; -
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файний 

очевидно, звуконаслідувальні утворен

ня.- Sfawski І 217; SW І 712. 
· [фай4 ] <<гарно, добре>> (у виразі то 

є такий с; ай) О; - очевидно, зворотне 
утвореннн "ід файно <<Гарно, добре•> Нед, 
О; зіставл>Jється також з уг. faj <<ВИд•> (О 
П 326). - Пор. файний, файт. 

[файда1 ] <<циганський батіг з довгої 
палиuі і шматка полотна Шейк; довгий 
батіг Нед>>, [фанда] <<довгий батіг>>, 
[фандuсько Шейк, фандuще] «ТС.•>, 
[фанд6ля] <<довгий батіг•>; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з [хвойдuна] 
<<ЛОЗИНа>>, (хвоїти] <<бИТИ ЛОЗИНОЮ>>. -
Див. ще хвойдИна. 

[файда2 ] <<люлька>> Корз, [файдуля] 
«ТС.>>, [файдuти] <<курити люльку>>, [фай
дулuти] <<ТС.•> тж; - неясне. 

файда3 
- див. хвойда. 

файдешИн <<різновид шовкового 
фаю середньої густини,>; - р. болг. 
файдешuн, бр. файдзшь'tн; - запози
чення з франuузької мови; фр. faille de 
Chine <<ТС.», букв. <<фай з Китаю, китай
ський фаЙ>>, утворене з faille <<шовкова 
тканина•> і Chine <<КитаЙ•>. - СІС2 861; 
ССРЛЯ 16, 1208. - Див. ще фай'. -
По!J. крепдешИн. 

[файка] «люлька>>, [файчuна] <<те.•> О, 
[файкати] <<курити люльку>> Шейк; - р. 
[файка] <<люлька•>, п. fajka, [faifka], ч. 
fajfka, слu. fajka, вл. faifa, нл. feifa, слн. 
faifa <<ТС.•>; - очевидно, через польське 
nосередниитво запозичене з німеuької 
мови; нвн. Pfeife <<дудка; люлька•> (свн. 
pfїfe, двн. pfїf(f)a), як і дісл. рїра, 
дангл. рїре <<ТС.•>, походить від нар.-лат. 
*рїра <<дудка>>, зворотного утворення від 
лат. pipare <<Пищати (про птахів),>. -
Richhardt 45; Фасмер IV 182; Sfawski І 
217; Bruckner 117; Holub-Lyer 161; 
Holub-Kop. 113-114; Bern. І 278; 
Кluge-Mitzka 542; КІеіп 1189. - Пор. 
фай фа. 

[файний] «гарний; добрий; якісний 
Нед, Корз; доброякісний 0>>; - бр. фсій
ньt <<ТС.•>; - запозичення з польської мо
ви; п. fajny <<Хороший, гарний, краси
виЙ>>, як і ч. fajn <<ТС.>>, fajnovy <<Відмінний, 
вишуканий•>, слu. [fajп, fajny, fajnovy] 
<<ТС.•>, боJJГ. фаЙН <<ЛЮКС•>, СХВ. фаjн, СЛН. 



файстрИга ти 

fajn, походить від нвн. fеіп (свн. снн. 
fin) «Тонкий, дрібний, точний, ніжний•>, 
яке разом з англ. fіпе, гол. fїjп, норв. 
шв. дат. fіп, через фр. ст. fіп зводиться 
до нар.-лат. *fїпus, що походить від лат. 
finis <<Край, кінеuь, межа•>. - О ІІ 326-
327; Шелуд~ко 49; Holub-Lyer 161; 
Machek ESJC 139; РЧДБЕ 752; Кluge
Mitzka 190; КІеіп 593. - Див. ще фі
нал. -Пор. фініш. 

[файстрИrати] <<рвати в довжину, 
розривати•> Нед, Шейк; - неясне; мож
ливо, результат видазміни форми [фас
три.rувати] <<зметувати, зшивати ве
ликими стібками•>. - Пор. фастрИrа. 

[файт] <<rатунок, вид, сорт; nорода•> 
Нед, О, Шейк, [файта] <<ТС.•> ВеУг, 
Лизанеu; - слu. [ajta <<порода, плем'я, 
рід•>, схв. фajma, фajma <<ВИд, сорт, по
рода•>; - запозичення з угорської мо
ви; уг. fajta <<Порода, сорт•> пов'язане з 
faj <<раса, вид, порода•>, етимологічно 
не зовсім ясним. - Лизанеu 629; О ІІ 
327; MNTESz І 827-828, 830. 

[файпік] <<польовий uиркуль, яким 
вимірювали лан•> Корз; - не зовсім 
ясне; можливо, похідне утворення від 
[фсійтати] <<іти, загрібаючи ногами•> 
(про людину) Корз. 

[файтати] (іран.) <<іти, загрібаючи 
ногами•> Корз; - очевидно, запозичен
ня з nольської мови; п. fajtac <<перевер
татися; махаТИ•> пов'язане з вигуком 
fajt, яким позначається раптове падін
ня, nеревертання, раптова зміна напря

му руху.- Sfawski І 217; SW І 712. 
[файтувати] <<стомлюватися•> О; -

неясне; можливо, пов'язане з [файта
ти] ~іти, загрібаючи ногами•>. 

[файфа] щівка, шпулька для намо
тування ниток•> Г, Нед; - rt. діал. вл. 
fajfa <<люлька•>, ч. слu. вл. [fajfa] <<uів· 
ка•>, нл. fejfka <<люлька; шпулька•>; -
заnозичення з німеuької мови; н. Pfeife 
•дудка; люлька; шпулька•> походить від 

нар.-лат. *рїра <<дудка•>. - ШеJІудько 
48; Sfawski І 217; Machek ESJC 139; 
Schuster-Sewc 209. - Див. ще файка. 

[файфер] (у виразі на файфер 
•проnало» ); - неясне. 

факів 

файфор, файфор6вий, файфур, фай
фурк,а, файфур6вий, файфурський, фай
фурча - див. фарфор. 

[файфур] <<Порода голубів з настов
бурченим на голові пір'ям•> Корз; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. [fajfer] «rолуб•> походить від нім. 
Pfeifer <<Свистун•>, пов'язаного з pfeifeп 
<<свистіти, насвистувати•>, спорідненого 
зі Pfeife «дудка•>. - SW І 712; Кluge
Mitzka 542. - Пор. файка. 

[фак] (тк.) <<розхил ниток основи, 
утворений натисканням підніжків для 
пропускання човника•> Корз; - запози
чення з nольської мови; п. [fach] <<кут, 
утворюваний розхилянням площин ме
талевих ниток на ткаuькій машині; пе
ре городка, поділка; професіЯ•> походить 
від нн. Fack, спорідненого з нвн. Fach 
нс. (ст.); перегородка, полиuя; профе
сіЯ•>.- SW І 709; Sfawski І 215-
216. -Див. ще фах. 

[ фаюіти] <<Погано гоRіти, диміти, 
пахкати•> Мо, [факнути] <<Загасити•> 
Нед, Шейк; - звуконаслідувальне утво
рення, Подібне ДО nакати <<ПаЛИТИ ЛЮЛЬ
ку•> (пор.). 

факел <<СМОЛОСКИП•>, (факля] <<ТО, фа
кельНиК, ст. факла <<факел•> (XVII ст.); -
р. бр. факел, п. [fakel, fakla], ч. fakule, 
с-лu. fakl'a, вл. нл. fakla, болr. м. 
факел, фdкла. схв. фак;ьа, бак;ьа, 
слн. bakla «ТС.•>; - запозичення з німе
uької мови; н. Fackel (свн. vackel, двн. 
facchala, facchela), як і днн. fakla, гол. 
fakkel <<ТС.•>, походить від нар.-лат. facla 
(<лат. facula) <<невеликий факел, скіп
ка•>, зменш. від fax <<факел; світло зі
рок•>, спорідненого з гр. <ращ; «світло•>; 
для укр. [фdкля] можна припустити 
західнослов'янське або угорське (уг. 
faklya «ТС.•>) посередниитво (Лизанеu 
629).- СІС 861; Шелудько 49; Rich
hardt 45; Фасмер IV 182; Чер:rьrх ІІ 
300· SW І 712; Machek ESJC 139; 
Sch~ster-Sewc 209; РЧДБЕ 752; Кluge
Mitzka 179; Walde-Hofm. І 47Г. -
Див. ще фаетон. 

[ факів] << Половий віл•> Нед, [фdк6в] 
<<віл сірої масті» Лизанеu; - ч. [fak] <<Кінь 
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факір 

світлої масті•>, слu. fako <<ТС.•>; - запо
зичення з угорської мови; уг. [fakol)] 
<<віл сірої масті•>, fako <<блідий, бляк
лий, половий, буланий (про коня), зли
НЯJІИЙ•> є суфіксаJІьним похідним від fa 
<<дерево•>, спорідненого з мане. ра, комі, 
удм. мар. пу «Те., дрова•>, нен. пя, сельк. 

рО, ро, що продовжують урал. *puwe <<де
рево•>, яке, можливо, має й алтайські 
зв'язки (пор. нан. ре <<береза•>, евен. 
hijik<І <<Ліс•>). - Лизанеu 629; Machek 
ESJC І 39; MNTESz І 83 І; Barczi 72; 
Льпкин-Гуляев 230; MSzFUE І 171. 

факір <<східний (мусульманський, ін
дійський) жебрак-аскеТ», факірство; -
р. болr. факuр, бр. фак{р, 11. fakir, ч. 
cJІU. faklr, м. факир, схв. факйр, слн. 
faklr; - запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Fakiг, фр. fakir, faquir, 
іт. fachiro, англ. fakir, fakeer походять 
від ар. faqfг <<убогий, жебрак•>, пов'яза
ного з faquгa <<бути бідним, терпіти 
злидні•>. - СІС2 861; Чернь1х ІІ 300; 
Фасмер IV 182; Горяев 391; Kopalir\ski 
303; РЧДБЕ 752; Вуjаклиjа 993; КІеіп 
5 71; Lokotsch 45. 

[факля] -див. факел. 
факсИміле «Точне відтворення 

будь-якого графічного оригіналу фото
графічним способом або печаткою•>, 
факсИмільний; - р. факсuмиле, бр. 
факсіміле, п. faksymi\e, ч. слu. fak
simile, болг. факсимиле, м. факсимил, 
схв. факсuмил, слн. fakslmi\e; - запо
зичення з франuузької мови; фр. fac
simile походить від лат. fac simi\e, букв. 
<<зроби подібне•>, утвореного від facere 
<<робиТИ•> і simile <<Подібне•>. - СІС2 

861; Kopalinski 303; Holub-Lyer 161; 
РЧДБЕ 752-753; Вуjаклиjа 993; КІеіп 
570. - Див. ще асимілЯція, факт. 

факт <<дійсне реальне явище, подія; 
те, що відповідає дійсності; реальність•>, 
фактаж, фактuзм, фактИчний, [фак
тувати] <<Підбирати. факти, наводити ЇХ•> 
Шейк; - р. бр. болг. м. факт, п. слu. 
вл. fakt, ч. fakt, faktum, схв. факт, 
факат, слн. fakt; - запозичення з ла
тинської мови; лат. factum, букв. <<Зробле
не•> пов'язане з facio, facere <<робити•>, 

66 

факультатИв 

спорідненим з дінд. dhama <<річ•>, англ. 
do <<робити•>, н. tuп не.•>, псл. deti, de\o, 
укр. діти (дівати), д{ло. - СІС2 861; 
Фасмер IV 182; Чернь1х ІІ 300-30 І; 
Ho\ub-Lyer 40, 161; РЧДБЕ 753; К\еіп 
570; Walde-Hofm. І 440. - Див. ще 
діти2 • 

фактор <<чинник; (заст.) посеред
ник, дрібний комісіонер~. [фактореня] 
<<син фактора, малий фактор•> Шейк, 
[факторне] <<плата фактору•> Нед, Шейк, 
[фактор6вне] «ТС.•> Шейк, факторст
во, факторний <<Комісійний•>, [факто
рувати] <<бути фактором•> Нед; - р. 
бош. м. схв. фактор, бр. фактар, п. 
ч. слu. ВJІ. faktor, сJІн. faktor; - запо
зичене з JІатинської мови, можливо, 
через посередниитво західноєвропейсь
ких (пор. н. Faktor, англ. factor, фр. 
.facteur); лат. factor <<діЯЧ•> пов'язане з 
facio «роблю•>. - СІС2 862; Чернь1х ІІ 
ЗО І; Фасмер IV 183; Kopalinski 303; 
Holub-Lyer 161; РЧДБЕ 753; К\еіп 
570. -Див. ще факт. 

факторі я «Торгова контора ( посе
лення)~; - р. болr. факт6рия, бр. фак
т6рьtя, п. faktoria, ч. faktorie, слu. fak
toria, схв. факториjа, слн. faktorlja; -
запозичення з англійської мови; ангJІ. 
factory походить від сJІат. factoria <<ро
бітня•>, утвореного від factor <<робітник, 
діяч•>. - СІС2 862; Чернь1х П 301; St. 
wyr. obcych 208; Holub-Lyer 161; 
РЧДБЕ 753; Вуjаклиjа 993; К\еіп 570. -
Див. ще факт, фактор. 

фактура <<Особливості побудови та 
оздоблення поверхні предмета; рахунок 
на проданий товар•>, [фактурувати] 
<<ставити в рахунок•> Куз; - р. бр. болг. 
м. схв. фактура, п. ч. faktura, слu. слн. 
faktura; - запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. Faktura, іт. fattuгa, 
фр. facture зводяться до елат. factura, 
лат. factura <<оброблення, побудова, ви
гляд•>, пов'язаного з facio <<роблю•>. -
СІС2 862; Фасмер IV 183; Kopalir\ski 
303; Holub-Lyer 161; РЧДБЕ 753; 
Вуjаклиjа 993; Walde-Hofm. І 440-
442. -Див. ще факт. 

факультатИв <<необов'язковий нав
чальний курс•>, факультатИвний; - р. 



факультет 

факультатИв, бр. факультать't!J, п. 
fakultatywпy, ч. fakultativпi, слц. fakul
tatlvпy, болг. факултатuвен, схв. фа
култатйван, слн. fakultatlven; - ре
зультат стягнення словосполучення фа

культатИвний курс; прикметник фа
культатИвний походить від фр. facul
tatif <<довільний, необов'язковиЙ•>, яке зво
диться ДО ЛаТ. facuJtas <<МОЖЛИВіСТЬ•>, 
nов'язаного з facio <<роблю•>. - СІС2 

862; Kopalinski 303; Holub-Lyer 161; 
РЧДБЕ 753; К\еіn 570. - Див. ще 
факт. - Пор. факультет. 

факультет; - р. факультет, бр. 
факультЗт, п. fakultet, ч. слц. вл. fa
kulta, болг. м. факултет, схв. факj;л
тет, слн. fakulteta; - запозичення з 
німецької мови; н. Fakultat походить 
від лат. facultas, род. в. facultatis <<мож
ливість, спроможність, здатність•>, по

в'язаного з facilis <<Легкий, зручний, го
товиЙ•>, похідним від facio <<роблю•>; тер
мін facultas є, очевидно, калькою гр. 
Мvщ.щ; <<сила; галузь знання•>. - СІС2 

862; Чернь1х ІІ 301; Фасмер IV 183; 
Ho\ub-Lyer 161; РЧДБЕ 753; Вуjаклиjа 
993; Кluge-Mitzka 181; КІеіn 569-
570. - Див. ще факт. 

[факція] <<Маленька група, групка•> 
Куз; - р. факция <<Партія, угрупован
НЯ•>, n. fakcja <•Партія, група, змова•>, ч. 
fakce, слц. fakcia <<ПартіЯ>>, слн. fakcija; -
запозичення з латинської мови; лат. 
factio <<діяльність; зібрання; політична пар
тія» сnоріднене з facio <•роблю, дію•>; 
безпосереднім джерелом р. факция, мож
ливо, є гол. factie (Фасмер IV 183). -
St. wуг. obcych 208; Wa\de-Hofm. І 
440-442. -Див. ще факт. 

фал (морськ.) «rpoc, канат на судні 
для підняття прапорів, сигналів•>, [фалик] 
(риб.) <<Мотуз для піднімання й опускання 
вітрил•> Дз, Берл; - р. бр. болг. фал; -
запозичення з голландської мови; гол. 
val <<канат для підв'язування вітрил•> 
nов'язане з vallen <<Падати•>, спорідне
ним з двн. днн. fаІІап, дфриз. falla, дісл. 
шв. falla, нвн. fallen, дангл. feal\an, 
англ. fa\1 <•ТС.•>, далі, можливо, з лит. 
pulti, лтс. pult <<ТС.•>, прус. aupallai 

фаланстер 

<•ЗНаХОДИТЬ•>, Вірм. p'u\ <<ПадіННЯ>>, p'Jaпim 
<<Падаю•>. - СІС 2 862; Фасмер IV 183; 
РЧДБЕ 753; Vries NEW 763; К\еіп 572; 
J6haпnesson 582-583. 

[фалабу] <<слава Богу•> О; - ре
зультат стягнення словосполучення 

[фала (хвала) Богу] «rc.•>. -Див. ще 
бог', хвала. - Пор. пробі. 

[фалагови] <<спустошеннЯ•> (у ви
разі робити фалагави в полі) О; - не
ясне; зіставляється з уг. fe\egetпi <<НИ
щити пожежею•>. - О ІІ 327. 

Фалалій (чоловіче ім'я), Фалалей 
Шейк, ст. Фалелей (1398), Фалелt.й щвt:.
тущи маслина•> (\627); - р. бр. Фала
лей, цсл. ФмЕлі;; - через церковносло
в'янське посередництво запозичене з гре
цької мови; гр. Е>аЛЛЄЛшщ утворене з 
основ дієслова ~аЛЛw <•розпускатися, цві
сти•>, спорідненого з вірм. dalar <<зелений, 
свіжиЙ•>, алб. da\' <•Прорострти, розпуска
тисЯ•>, та іменника ЄЛаї<;; <<Олива•>. -
Беринда 210; Фасмер IV 183; Петров
ский 21 З; КІеіп 1598; Frisk І 649-
650. -Див. ще олИва, олія'. 

фаланга (військ., гнат., ент.), фа
ланг{ст; - р. бр. болг. фаланга, п. 
fa\aпga, ч. fa\aпga, falaпx, м. фаланга, 
схв. фаланга, слн. falanga; - запози
чене з грецької мови, можливо, через 
латинську (лат. рhаІапх, род. в. pha
\angis); гр. сраЛау~ (род. в. сраЛауущ) 
<<колода, балка, стовбур дерева; павук; 
суглоб; шеренга, ряд•> споріднене з двн. 
ba\ko (< *balkan) <<балка•>, нвн. Ba\ken, 
дангл. ЬаІса <<гребінь борозни•>, англ. ba\k 
і далі, можливо, з лит. ЬаШеnа <<Жерди
на, колода•>, р. [66лозно] «rовста дош
ка•>, слц. b\azlna <<Кроква•>. - СІС2 862; 
Горяев 391; Kopalir\ski 303-304; Holub
Lyer 161; РЧДБЕ 753; Вуjаклиjа 994; 
Frisk ІІ 985-986; Walde-Pok. ІІ 181. -
По!J. балка2 , паланка1 , планка'. 

[фаланка] <<дошка чи гачок, за до
помогою якого човен витягають на сушу 

або спихають у воду~ Берл; - запози
чення з грецької мови; гр. сраЛау~ <<коло
да, балка, стовбур дерева, важіль•>. -
Див. ще фаланга. 

фаланстер <<соціалістична колонія 
в утопічній системі Фур'є•>; - р. болг. 
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фаланстер, бр. фаланст.3р, п. CJJU. fa
\anster, ч. falanstera, схв. фаланстер, 
фа,щнстериjа; - запозичення з фран
цузької мови; фр. phalanstere утворене 
Ш. Фур'є з основи phalange (назва тру
дової громади в системі Фур'є), що похо
дить від гр. сраЛау~ <<колода; бойовий по
рядок nіхоти; шеренга•>, і -stere - части
ни слова фр. monastere <<монастир•>, дже
релом якого є пізньогр. /..Юvаатf)рюv 
«rc.•>. - СІС2 862; Kopalinski 303-
304; РЧДБЕ 753; Вуjаклиjа 994; КІеіn 
1169. -Див. ще монастИр, фаланга. 

[фалат! <<шматок, клаnоть•> Г, Нед, 
О, [фалата] <<ТС.•> Лизанец, [фалат6к] 
<<шматочок•> Нед, Шейк, [фалаття] 
<<клоччя, лахміття, дрантЯ•>, [фалашка] 
<<Шматок•> Шейк, [фалатати] <<розри
вати на шматки; дерти одяг•> Г, Нед, 
[фалатщіти] Нед; - п. [fatat] <<ШМа
ток•>, слц. [falat, fa\atek], схв. [falat], 
слн. [falat] не.•>; - запозичення з 
угорської мови; уг. falat <<Шматок•> спо
ріднене з мане. пул, хант. pulem, фін. 
ра\ а, саам. buola не.•>, нен. пале( сь) 
<<проковтнути•>, що продовжують урал. 

*раІа(-) <<ШМаток; жадібно ЇсТИ•>. - О 
ІІ 327; Лизанец Доп. УжДУ 1965, 48; 
SW І 715; Mikl. EW 57; Bern. І 278; 
MNTESz І 943; Льпкин-Гуляев 215; 
MSzFUE І 179-180. -Пор. фалка. 

[фалати] <<стояти в нейтральному 
положенні стосовно паруса•> Дз; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з фал 
<<Вірьовка, за допомогою якої підніма
ють на суднах паруси, реї, сигнальні 

прапори•>. 

фалда <<складка•>, [фалд, фалдuна 
Шейк, фавда О, хвалда, хванд Си, 
Чаб, хвандик тж] «ТС.•>, фалдИстий, 
[фалдувати] <<збирати в складки•> Нед, 
ст. фалдьt ( 1627); - р. бр. фалда, п. 
fatda, fatd, ч. faJd, слц. falda, fa\d, BJI. 

fatda, болr. м. фалта, схв. [фалда, 
фалта]; - через польське посередни
цтво запозичене з німецької мови; свн. 
valde, двн. fald, нвн. Falte <<складка•>, 
falten <<складатИ•> споріднені з англ. 
fold, дісл. faJda, гот. fаІрап «ТС.•>, далі з 
дінд. putab <<складка, кишеня•>, алб. 
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раІ'Е <<складка•>. - Шелудько 49; Rich
hardt 45; Фасмер IV 183; Stawski І 218; 
BrUckner ) 17; Ho\ub-Lyer 162; Ma
chek ESJC 139; Вуjаклиjа 994; Bern. І 
278; Mikl. EW 6; Кluge-Mitzka 183; 
КІеіn 607. 

[фалендИш] <<дорога тканина Пі; при
возне сукно Шейк•>, ст. фалюндьtш'Ь 
«Тонке голландське або англійське сукно•> 
(1596), хваляндьtш'Ь «ТС.•> (XVII ст.); -
запозичення з польської мови; п. ст. 
faleпdysz, falandysz, [fajlendysz, faj\andysz] 
<<ТС.•> зводяться до нвн. ст. fein \Undisch, 
що буквально означає <<Тонке лондонсь

ке (сукно)•>, або, можливо, до fein hollan
disch(es Tuch) (Шейк 231 ). - Шелудько 
48; SW І 713. 

[фалисоватий] <<химерний, nри-
дуркуватиЙ•> О; - очевидно, поХІдне 
утворення від запозиченого уг. feleszu 
<<недоумкуватий•>. -О ІІ 327. 

фаліжеінка - див. філіжанка. . 
фалінь <<канат, яким шлюnку при

в'язують або буксирують до пристані 
чи до борту судна•>; - р. фалинь, фа
лень, бр. фалінь, п. falen, болr. фа
лuн; - запозичення з голландської мо
ви; гол. vanglijn не.•> утворене з основ 
vangen <<ловити, піймати•>, спорідненого з 
нвн. fangen <<Те.», лат. pangere <<закріп
лювати•>, дінд. pai'ijara- <<клітка•>, nсл. раz-ь 
<<паз•>, і -lijn <<Вірьовка•>, букв. <<ЛЬОН•>, 
споІJідненого з псл. Іьп-ь, укр·. льон. -
СІС2 863; Фасмер IV 183; Kopalinski 304; 
РЧДБЕ 753; Vries NEW 764; Кluge
Mitzka 184. - Див. ще льон 1 , паз. -
Пор. лИна, лИнва. 

[фалір] -див. фелер. 
[фалка] нурт овець•> Доп. УжДУ 

IV, Лизанец, [фавка] <<ТС.•> Лизанец; -
заІюзичення з угорської мови; уг. faJka 
<<стадо; зграя; натовП•> пов'язане з falat 
<<Шматок, кусок•>. - Лизанец 629. -
Див. ще фалат. 

фалос <<культова фігура чоловічого 
статевого органа•>, фал{чний; - р. фал
лос, бр. фалас, п. fallus, ч. слц. falos, 
fa\us, болr. фалос, схв. фалус, слн. fa
\os; - запозиче}Іе з грецької мови через 
посередництво латинської (нлат. phal\us) 



фалу да 

і західноєвропейських (нім. Phallus, Pha\
\os, фр. англ. phallus); гр. <рсхЛЛ6<;; <•mem
brum virile•> споріднене, очевидно, з лат. 
follis <•шкіряний мішок•>, дірл. Ьа\1 «член, 
частина тіла•>, нвн. [Bille] <•membrum 
virile•>. - ССРЛЯ 16, 1223; Kopalinski 
304; РЧДБЕ 754; Вуjаклиjа 994; Frisk ІІ 
987-988; К\еіп 1170. 

[фалуда] <•Патериuя; архієрейський 
жезл•> Нед, Шейк, [фалудина] <<стеб
лина, прутик•>; - не зовсім ясне; ви

водиться ( Фасмер ГС3 ІІІ 21 О; Пано
марів Мовозн. 1973/5, 63) від гіпоте
тичного гр. *<рєЛЛоuосх <<ТС.•>, що могло 
виникнути з <рЕЛЛ6<;; <<коркове дерево•>; 
може бути пов'язане і з укр. хлудuна. 

[фальбана] <<оборка•> Нед, Шейк, 
Кур, [фальбанка] «rc. Шейк; накладна 
обшивка на сукні Корз•>, [фальбанкu] 
~зборки•> О; - р. фалбала, фальбала, 
[фалбара, фалбора, харбара], бр. 
фальбона «ТС.•>, п. fa\bana, ст. falbaka, 
falbula, [fа\Ьап), ч. falble, ст. falbl; -
заnозичене з франuузької мови, оче
видно, через польську; фр. fa\ba\a «Те.•> 
етимологічно неясне. - О ІІ 327; Фас
мер lV 183; Горяев 391; Sfawski І 218; 
Brikkner 117; Weiss-Brzezinowa Prace 
i~zykozn. 21, !53; Machek ESJC І 39; 
Matzenauer 154; Dauzat 313. 

фальсифікат <•Підроблена річ, під
робка•>, фальсифікатор, фальсифіка
торство, фальсифікація, фальсифіку
вати;- р. фальсификат, бр. фальсі
фік.ат, п. falsyfikat, ч. falsifikat, falzifi
kat, слu. falzifikat, вл. falsifikat, болr. 
фалшификат, м. фалсификат, схв. 
фалсифіtкат, слн. falzifikat; - очевид
но, через німеuьке посередниитво (н. 
Fa\sifikat) запозичене із середньовічної 
латини; елат. falsificatio <<ПідробленнЯ•>, 
falsificatus <<ПідроблениЙ•> утворено з 
falsi-, що походить від лат. fa\sus <<фаль
шивий~. і -ficatio, пов'язаного з лат. facio 
•роблю•>. - СІС2 863; Kopalinski 304; 
Holub-Lyer 162, 166; РЧДБЕ 754; Вуjак
лиjа 994.- Див. ще факт, фальш. -
Пор. електрифікація, модифікація. 

фальстарт <<Передчасно взятий учас
ником змагання старТ»; - р. бр. фаль-

фальча 

старт, п. falstart, болr. фалстарт; -
запозичення з англійської мови; вираз 
англ. fa\se start, букв. <<неправильний 
старТ», складається зі слів false <<фаль
шивий, неправильний. помилковиЙ•>, що 
походить від лат. falsus <<фальшивий, 
неправильниЙ•>, і start <•старТ». - СІС2 

863; Kopa\ir1ski 304; РЧДБЕ 754. -
Див. ще старт, фальш. 

фальц <<загин ребер металевих лис
тів; шов у скріпленнях металевих лис
тів; згин аркушів паперу; прямокутна 
канавка вздовж краю скріплюваних до
щок, щитів•>, фальцівнИк Куз, фальцю
вальник, фальцювальний, фальцюва
ти; - р. бр. фальц <<паз, жолоб•>, п. ч. 
слu. falc, болr. м. фалц, схв. фалцова
ти; - запозичення з німеuької мови; 
н. Falz (свн. valz) пов'язане з falzen <<ЗГИ
нати•>, falten <<складати, згинати•>. - СІС2 

863; Kopalinski 304; Weiss-Brzezinowa 
Prace j~zykozn. 21, 154; Holub-Lyer 161; 
РЧДБЕ 754; Кluge-Mitzka 183. - Див. 
ще фалда. 

фальцет <<один з високих регістрів го
лосу, переважно чоловічого•>, [фальсет] 
<<ТС.•> Куз; - р. фальцет, бр. фальцат, 
п. falset, ч. falzet, falset, falsetto, слu. 
falzet, falzeto, вл. falset, болr. фалцет, м. 
фалцет, схв. фалзет, слн. falzet; -
запозичення з італійської мови; іт. fal
setto, букв. <<фальшивий (голос)•>, пов'яза
не з falso <<неправильний, помилковиЙ•>, 
що походить від лат. falsus <<неправиль
ний, фальшивиЙ•>. - СІС2 863; Фасмер 
IV 183; Kopalinski 304; Holub-Lyer 162; 
РЧДБЕ 754; Вуjаклиjа 994. - Див. ще 
фальш. 

[фальча] <<міра земJrі близько десяти
ни•> Нед, Шейк, [фальчар] ной, що обро
бляє фальчу•> Нед, ст. фалча (1470); -
п. fa\cza <<міра поверхні близько 2,25 
морга•>; - запозичення з молдавської і 
румунської мов; молд. фалче <<стара 
міра поверхні•>, рум. falce <<ТС.•> похо
дять від лат. fa\x <<серп, коса; садовий 
ніЖ•>, яке не має певної етимологїі. -
Scheludko 144; Cranja\a 256, 441, 471; 
Vrabie Romanos\avica 14, 141; СДЕЛМ 
452; Puscariu 50; Ernout-Mei\let І 214; 
Wa\de_:Hofm. І 449. 
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фальш 

фальш, [фалш] <<фальш>>, [фальч О, 
хвалш] <<ТС.>>, [фальшер] <<шахрай, під
роблювач грошей>> Нед, Шейк, [фальшер
ство] <<фальшуваннЯ>> Шейк, фальшИв
ІЩ [фальшИвство] <<фальш>> Шейк, фаль
шівнИк <<Підроблювач•>, [фальшовник] 
<<ТС.>> Шейк, фальшИвий, [фал( ь) чИ
вий] О, Нед, фальшований, фальшИ
вити, [фальшИвіти] <<ставати фальши
ВИМ>> Шейк, фальшувати, [фальчува
ти] <<фальшувати>> Нед, ст. фалш'Ь <<брех
НЯ•> (\611 ), фальшивити (1388), фал
шевнии (1411), фалшованіи (\421);
р. фальшь, бр. фальш, п. falsz, [falsz], 
ч. fales, слц. falos, вл. нл. fals, болr. м. 
схв. фалш; - запозичення з німецької 
мови; н. falsch <<неправдивий, хибний, 
помилковиЙ>> через фр. ст. fals зводить
ся до лат. falsus <<неправдивий, хибний, 
помилковиЙ•>, пов'язаного з fallere <<ду
рити>>, спорідненим з дінд. hvaratё 
<<Відхиляється від наnрямку>>, можливо, 
ТаКОЖ З ПСЛ. *Z1Jь(jь), укр. злиЙ. - СІС2 

863; ШеJJудько 49; Richhardt 46; Чер
ньІх ІІ 301; Фасмер-Трубачев IV 184; 
Sfawski І 218; Bri.ickner 117; Holub
Lyer 162; Machek ESJC 139-140; 
РЧДБЕ 754; Bern. І 278; Mikl. EW 57; 
Юuge-Mitzka 182; Walde-Hofm. І 447-
448. - Див. ще злий. 

фальшборт <<бортова огорожа па
луби, а також легка обшивка борту су
дна, вища відкритої naJJyби•>; - р. 
фальшборт, бр. фальшборт, n. falsz
burta; - заnозичення з німеuької мови; 
н. Falschbord, букв. <<фаJJьшивий борт>>, 
скJJадається з основ falsch <<фальши
виЙ•> і bord <<борн; існує також nриnу
щення про nоходження від англ. wash
bord <<легкі дошки, прикріnлені над бор
том для захисту від водИ•>, у якому nер
ший комnонент wash- <<МИТИ>> nовинен 
був зазнати вnJJиву cJJoвa фальш. -
СІС2 863; Фасмер IV 184; Kopaliriski 
304; Matzeпauer 154. - Див. ще борт, 
фальш. 

[фаля] <<ХВИJJЯ Нед; злива з вітром 
О; вітер із дощем>>, [фалИстий] <<ХВИ
лястий>> Шейк, [фальовИтий] <<нападис
тиЙ>> О, [фалювати] <<Хвилюватися, бу
шувати>> Нед, Шейк, ст. фаля (\627); -
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запозичення з польської мови; п. fala 
<<ХВИЛЯ>>, СТ. і дiaJJ. <<бурЯ>> ПОХОДИТЬ Від 
нвн. Welle <<ХВИJJЯ; вал; UИJJіндр>>, спорід
неного З р. волна, ПCJJ. *vь!na <<ХВИЛЯ>>, 
val·ь, джерелом яких є іє. *цеl- <<обер
тати>>. - Німчук 132; Шелудько 49; 
Sfawski І 217 -218; BrUckпer 117. -
Див. ще вал 1 • - Пор. хвИля'. 

· фалнскати <<швидко зношувати, не
обережно носити (одяг)>> Ме; - не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з п. 
chlastac <<ляпати, бризкати>>, що поясню
ється як звуконаслідувальне утворення 
(Slawski І 65-66). - Пор. халЯстати. 

[фама'] <<чутка•> Куз; - п. cJJц. вJJ. 
нл. fama, ч. fama, м. фама, схв. фама, 
слн. fama; - запозичення з латинської 
мови; лат. fama <<чутка, поголоска, ре
путація, СJІава>> пов'язане з fагї <<говори
ти, оповідати'>. - Kopalinski 305; SW І 
717; Holub-Lyer 162; ByjaкJJиja 994; 
Walde-Hofm. І 437, 450; Кlein 573. -
Див. ще ~абула. -Пор. фатум. 

[фама ] <<недолік, фізична вада>> 
Корз; - неясне. 

[фамерики] <<фокуси, витребеньки>> 
Ме; - очевидно, nов'язане з химера 
(див.). 

фамілія <<Прізвище; рід; родина>>, 
[фамелія, фамИлія] «rc.•> О, lфамілі
Янт] <<ТОЙ, хто походить із знатного 
роду Шейк; родич О; далекий родич; 
однофамілець Корз•>, фамІльний, [фа
мілійний] <<фаміJJьний; спадковиЙ>> Шейк, 
фамільЯрний, [фаміліЯрний] Нед, фа
мільЯрничати; - р. бош. фамИлия, 
бр. фамілія, п. familia, ч. familie, слц. 
familia, BJJ. HJJ. familija, м. фамилиjа, 
схв. фамилиjа, слн. famllija; - запози
чення з латинської мови; лат. familia 
<<сім'я, челядь, майно, родина>>, очевидно, 
продовжує італьську форму *famelo-, 
*famelia <<раб, рабство, чеJJядь>>, що не 
має певної етимології; існує думка про 
спорідненість з дінд. dhamaп <<місце, 
дім>>, гр. ttatІJ6<;; <<дім>>, псл. deti <<КJJасти, 
робити>>.- СІС2 863; Чернь1х ІІ 301-
302; Фасмер-Трубачев IV 184; Weiss
Brzezinowa Ргасе j~zykozn. 21, 158; 
РЧДБЕ 754; Вуjаклиjа 994; Walde
Hofm. І 452; Юеіп 573. - Пор. діти2• 



фамузний 

[фамузний] <<доладниЙ•> Пі; - ч. 
famozni <<Відомий, знаменитий; чудо
вий, nрекрасниЙ•>, famosпi «ТС.•>, слц. 
famozny «Загальновідомий, славетниЙ•>, 
бош. фамозен <<ШироковідомиЙ•>, м. 
фамозен <<горезвісниЙ•>, схв. фамі5зан 
«ТС.•>, слн. famozen <<знаменитий; горе
звісниЙ•>; - видозмінене запозичення з 
латинської мови; лат. famбsus <<Відо
мий, прославлений; який має погану 
славу•> пов'язане з fama <<чутка». -
Holub-Lyer 162; РЧДБЕ 754; Вуjаклиjа 
995; Walde-Hofm. І 437, 450. - Див. 
ще фама'. 

[фамула 1 ] «огидна, мерзенна люди
на» Нед, Шейк, [фамульник] <<чаклун•> 
О;- неясне, можливо, пов'язане з п. 
famula «родина•> (жарт.). 

[фамула2 ] - див. rамула. 
[фана] <<прапор» Нед, Пі, [фанва] 

«КОрогва•> О, [фанойка] <<весільний 
прапорець•> О; - п. [fana] <<прапор•>; -
можливо, через польське посередництво 

заnозичене з німецької мови; нвн. Fahne 
(двн. fапо) <<Прапор, знамено•> сnоріднене 
з дангл. гот. fana «хустка•>, далі з лат. 
pannus <<ТС.•>, гр. m'jvщ; <<тканина•>. - Ше
лудько 49; О ІІ 326; Кluge-Mitzka 
180; КІеіп 1119. 

фанаберія <<недоречна гордість, пи
ха, зарозумілість, чванливість; безглузде 
дивацтво, примха•>, [фанабdрія] <<ЧВаньку
ватість•> Корз, [фанаберія, хвонаберія] 
«ТС.» Бі, фанабер <<людина, що від
значається фанаберією•>, фанаберство, 
фанаберистий <<Пихатий, чванливиЙ•>, 
[фанаберний Нед, Шейк, фанабарний 
Корз] <<ТС.•>, фанаберитися, [фанабе
ритися] <<пишатися•> Бі; - р. фана
берия, бр. фанабарьtя; - запозичення 
з польської мови; п. fanaberia <<дивацт
во, фантазія, вигадка, забаганка•> похо
дить від євр. (ідиш) fajne berjes <<гарні 
молодці•>, утвореного з fajner, що відпові
дає нім. fein <<Хороший, гарний, витонче
ниЙ•>, і berje <<Тип; молодець•> від гебр. 
birji.i <<створіннЯ•>. - СІС2 863; Фасмер IV 
184; Горяев 391; Stawski І 218; SJP ІІ 
807; SW І 718.- Див. ще файний. 

фанатИзм, фанатик, [фанатuц
тво] <<фанатизм•>, фанатИчний, [фа-

фанера 

натизувати] Нед; - р. фанатИзм, 
бр. фанать'tзм, п. fanatyzm, ч. faпatis
mus, слц. fanatizmus, вл. нл. fanatiski 
<<фанатичниЙ•>, бош. фанатuз'Ьм, м. 
фанатuзам, схв. фанатuзам, слн. fa
natlzem; - запозичення із західноєв
ропейських мов; фр. faпatisme, н. Fa
natismus, англ. faпaticism походять від 
лат. fanaticus <<несамовитий, шалений; 
належний до святині; натхненний бога
МИ•>, пов'язаного з faпum <<Храм, святи
НЯ•>, спорідненим з оск. fiisпu <<Храм•>, 
умбр. fesnafe, fesпere <<у храмі•>, далі з 
дінд. dhi~Qyab <<благочестивий, побож
ний, відданиЙ•>, гр. ttє6<;; <<бог», вірм. 
dik' (мн.) <<боги•>. - СІС2 863-864; 
Чернь1х ІІ 302; Фасмер IV 185; Kopa
linski 305; РЧДБЕ 755; Вуjаклиjа 995; 
КІеіn 573, 574; Walde-Hofm. І 453-
454. -Пор. фестиваль. 

фанда, фандuсько, фандuще, фан
доля -див. файда'. 

фанданrо <•іспанський парний на
родний танець•>; - р. болr. схв. фан
данго, бр. фанданга, п. ч. слц. fan
daпgo, слн. fandaпgo; - запозичення з 
іспанської мови; ісп. fandango (назва 
народного танцю) етимологічно неясне; 
можливо, зводиться до гіпотетичної 
форми *fadango, похідної від fado -
назви португальської народної пісні, 
яка пов'язана з лат. fatum <<доля•>. -
СІС2 864; Kopa\inski 305; РЧДБЕ 755; 
КІеіп 574. -Див. ще фатум. 

[фандеруватий] <<Злісний, пустотли
вий, недоумкуватИЙ•> О, [фондерова
тий] «ТС.•> тж; - неясне; зіставляється 
з уг. fondorlatos <<каверзний•>. -О ІІ 327. 

[фандлик] <<сковорідка» О; - не
ясне; можливо, зводиться до нім. Pfaп
ne <<сковорода•>. - О ІІ 328. 

фанера, фанерник, фанерня Куз, 
фанерувальник, фанерний, фанерова
ний, фанерувальний, фанерувати; -
р. бр. фанера, п. fornir, ч. fornyr, fur
nyr, слц. fornier, fornir, furпier, furпir, 
вл. furner, болr. фурнuр <<тс., шпон•>, 
М. фурнир <<ШПОН>>, СУ.В. фурнйр <<фане
ра», слн. furnir «ТС.•>; - запозичення із 
західноєвропейських мов; нім. Furnler 
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фанза 

<<фанера•>, англ. veneer <<Покривати шпо
ном•> (від нім. furnieren) зводяться до 
фр. fournir <<Постачати, меблювати•>, 
джерелом якого є двн. frumjan <<роби
ти, заготовляти, постачати, забезпечу
ватИ•>, споріднене з гот. fruma <•пер
шиЙ•>, дангл forma і далі з лат. prlmus, 
ЛИТ. p\rmas, ПСЛ. *р"[VЬ «ТС.•>, укр. nер
ший. - ЧерньІх ll 302; Фасмер lV 185; 
Kopalinski 333; Holub-Lyer 172; Dau
zat 338; КІеіn 611, 618, 624, 630, 1697. -
Пор. фурнітура. 

[фанза1 ] «Китайська або корейсь
ка хата•>; - р. боJІГ. фанза, бр. фанза, 
фандза, п. fanza «ТС.•>; - запозичення з 
китайської мови; кит. fangza <<(одноповер
ховий) дім•>. - СІС2 864; Kopaliriski 306; 
РЧДБЕ 755. 

фанза2 <<китайська шовкова ткани
на, що нагадує тафту•>; - р. бр. фан
за, болг. фан( д)за «ТС.•>; - запозичен
ня з китайської мови; кит. fanza <<склад
ний, заплутаниЙ•> (про тип тканини). 

[фанки] <<пампушки•> Лизанец; -
схв. fan(j)ek <<оладка, пампушка, пи
ріг•>; - запозичення з угорської мови; 
уг. fank <<оладка, пампушка•> виводить
ся від нім. (днн.) [pal)kox] «ТС.>>, що від
повідає нім. Pfannkuchen «ТС.», яке скла
дається з основ Pfanne <<сковорода•> і 
Kuchen <<пиріг, печиво•>. - Лизанец 629; 
MNTESz І 839. - Див. ще братван, 
ку ха. 

фант <<Застава, заклад•>, [фантува
ти] <<брати речі в заставу; відбирати, 
продавати майно за борги•> СУМ, О, 
Куз, ст. фантьt ( 1532); - р. бр. 
фант, п. ч. вл. fant «ТС.•>: - можливо, 
через польське посередництво запози

чене з німецької мови; н. Pfand (свн. 
двн. pfant) <<заклад, застава•> походить 
від фр. ст. pan(d) <<сукно; ганчірка•> і 
далі <<Застава•>, яке продовжує лат. 
pannus <<шматок сукна•>. - СІС2 864; 
Шелудько 49; Фасмер lV 185; Stawski 
І 218-219; Bri.ickner 118; Holub-Lyer 
162; Machek ESJC І 40; Кluge-Mitzka 
541; КІеіn 1142.- Пор. фана, фанта. 

[фанта] <<одяг; одежина; білизна•> 
О, [фантє] <<різний одяг; лахміття•>, 
[фантИна] <<Одежина; шматок, ганчір-
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ка•>, [хвантИна] «ТС.•>, [фантИння] <<лах
міття•>, [фантя] <<одяг, білизна; лахміт
ТЯ•>, [хвантя] «ТС.•>; - запозичення з 
польської мови; п. [fanty] <<ОдЯГ•>, оче
видно, того самого походження, що й 
fant <<застава, заклад•>, звідки укр. 
фант «ТС.•>. - О 11 328; Шелудько 49; 
Stawski І 218-219; SW І 718; Criшjala 
257. -Див. ще фант. 

фантазія, фантааер, фантазі (не
відм. прикметник з фр.), фантаст, фан
тастика, фантазійний, фантастИч
ний, фантазувати; - р. боJІГ. фан
тазия, бр. фантазія (з 1595), П. fan
tazja (з 1535), ч. fantazie, fantasie, слц. 
fantazia, вл. нл. fantazija, м. фантазиjа, 
схв. фіІНтазиjа, слн. fantazlja; - запо
зичення з латинської мови; лат. phantasia 
<<уява, ідея, думка; видимість, ілюзія•> по
ходить від гр. сраvтсюіа <<уява, уявлення•>, 
пов'язаного з cpavлx~w <<роблю видимим, 
з'являюся•>, cpaivw <<роблю (стаю) види
мим•>, спорідненими з дінд. bh~ti <<СЯЄ•>, 
дірл. ban <<білиЙ•>, тох. А раііі, тох. В 
реіііуо <<Пишність, розкіш•>. - СІС2 864; 
Фасмер IV 185; Чернь1х li 302; BrЧckner 
118; Holub-Lyer 162; Machek ESJC 140; 
РЧДБЕ 755; Вуjаклиjа 995; Walde-Pok. 
І1 122; Frisk Il 982-983. - Див. ще 
фаетон. - Пор. білий, фаза, Фа1на, 
фантом, феномен. 

фантасмагорія <<демонстрація світ
лових картин; щось нереальне, ілюзій
не•>, фантасмагорИчний; - р. болг. 
фантасмаг6рия, бр. фантасмагорьtя, 
п. fantasmagoria, ч. fantasmagorie, fan
tazmagorie, слц. fantazmagoria, схв. 
фантазмагориjа; - заnозичення з фран
цузької мови; фр. fantasmagorie утворене 
з основ грецьких сJІів сраvтащ.ю <<при
вид•> і ayopEUW <<ГОВОрЮ•>, МОЖЛИВО, 
також під впливом фр. allegorie <<алего
рія•>. - СІС2 864; Фасмер IV 185; Ko
paliriski 305; Holub-Lyer 162; РЧДБЕ 
755; Вуjаклиjа 995; Dauzat З 14. - Див. 
ще алегорія, фантазія. 

фантом <<примара, привид, ілю
зія•>; - р. бр. болг. фантом, п. fan
tom, ч. слц. fantom, м. фантом, фан
тома, схв. фіІНтом, слн. fantom; - за-



фанфара 

nазичення з франаузької мови; фр. 
fantome походить від елат. *fantaoma 
< *fantagma, лат. phantasma, що зво
диться до гр. сраvтсю,_ю <<привид, при
мара•>, пов'язаного з cpcxvтa~w <<роблю 
видимим•>, cpcxivw ~з'являюся•>. - СІС2 

864; Kopalir\ski 305; Holub-Lyer 162; 
РЧДБЕ 755-756; Вуjаклиjа 996; 
Dauzat 314; КІеіn 1170. - Див. ще 
фаетон. - Пор. білий, фаза, фан
тазія, фантасмагорія, феномен. 

фанфара, фанфар1іст; - р. бр. 
болг. фанфара, п. fanfara, ч. fanfara, сJщ. 
fanfara, м. фанфара, схв. фанфара, 
слн. fanfara; - запозичення із західноєв
ропейських мов; н. Fanfare, англ. fanfare, 
іт. fanfara походять, очевидно, від фр. 
fanfare <<звуки труби•>, пов'язаного з fan
farer <<дути в труби•>, яке вважається 
звуконаслідувальним (Dauzat 314) або 
похідним від fanfaron <<Хвалько•>. - СІС2 

864; Kopalir\ski 305; Holub-Lyer 162; 
РЧДБЕ 756; Кluge-Mitzka 184; КІеіn 
574. -Пор. фанфарон. 

фанфарон <<хвалько•>, [фарфар6н] 
«ТС.•> Шейк, фанфаронада, фанфа
ронство, [фарфар6нство] Шейк, фан
фаронити; - р. бр. болr. фанфарон, 
п. fanfaron, ч. fanfaron, fanfarum, слц. 
fanfaron, схв. фанфарон, слн. fanfaron 
(з іт.); - запозичення із західноєвро
пейських мов; фр. fanfaron, н. Fanfaron, 
іт. fanfarone походять від ісп. fanfarron 
<<хвалько, фанфароН•>, джерелом якого 
є ар. farf~r <<JJегковажний, балакучиЙ•>, 
farfara <<багато й заплутано балакати•>, 
очевидно, звуконаслідувального похо

дження. - СІС2 864; Фасмер IV 185; 
Kopalir\ski 305; Bri.ickner 118; Holub
Lyer 162; Machek ESJC 140; РЧДБЕ 
756; Dauzat 314; КІеіn 574; Lokotsch 47. 

фара1 «електричний ліхтар на транс
портній машині•>; - р. бр. фара, п. far 
•морський ліхтар•>, болr. м. фар <<маяк; 
фара автомобіля•>, схв. фар «ТС.•>; - за
позичення з французької мови; фр. 
phare через посередниuтво лат. pharus 
зводиться до гр. срарщ <<маяК•>, утворе
ного вщ Фарщ, назви острова біля 
Александрії, де було збудовано відомий 

фарадлований 

маяк. - СІС 864; Черньrх ll 302-
303; SW І 720; РЧДБЕ 756; Вуjаклиjа 
996; КІеіn 11 71. 

[фара2 ] <<Парафія; католиuький со
бор, костьол; nерший клас духовного 
училища, семінаріЇ•> Нед, Шейк, [фарар] 
<<католиuький священик•> Шейк, [фарар
ство] <<посада священика•> Шейк, [фa
pucm] <<учень першого класу духовної ака
деміЇ•> Нед; - бр. фара <<римсько-като
лицька церква•>, п. fara <<парафіяльний ко
стьол; парафія; парафіяльна школа•>, ч. 
слu. вл. нл. fara <<Парафія; будинок свя
щеника при uеркві•>, слн. fara <<пара
фія•>: - запозичене з нім~цької мови 
(можливо, через nольське 1 чеське по
середництво); свн. pfarre <<rІарафія•> (двн. 
pfarra, нвн. Pfarre) виникло із елат. par
rochia <<парафія•>. - Шелудько 49; 
Richhardt 46; Stawski І 219; Bri.ickner 
118; Machek fSJC 140; Holub-Lyer 
162; Schuster-Sewc 210; Bern. І 279; 
Mikl. EW 57; Кluge-Mitzka 541.
Див. ще парафія, парох. 

[фара3 ] (виг.) <<увага; з дороги•> 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, запо
зичення з німецької мови (пор. н. fahre 
<<Їдь, даваЙ•>, fahre zum Teufel <<іди до 
біса•>); пор. також п. fora <<ГеТЬ•>, яке 
разом з ч. мор. [forovat (nekoho)] <<ВИ
проводжати за двері•>, схв. fбro <<На по
ле, на двір•> зіставляється з лат. foras 
<<Назовні, за двері•> (від forёs <<двері, 
брама•>), звідки іт. fuori <<Назовні, геть•>; 
пор. ще укр. [вара] неть, не смій, сте
режись•>. - Stawski І 234; SW І 760. 

[фараrів] <<Сокира Нед; тесак Лиза
нец», [фарагів] <<сокира•> О, [фараг6в, 
фарагув] <<тесак•> Лизанец, [фарагівча] 
нопірець, сокирка•> Нед, [фарагівча] «ТС.•> 
О; - запозичення з угорської мови; уг. 
[faгagov] <<тесак•> пов'язане з farag <<різа
ти, тес~ти, стругати•>, спорідненим з 
мане. pars, pors «гострить, видовбує», 
нен. ~arra <<скоблити•>, що продовжують 
урал. *рагз- <<різати, скоблити•> звукона
слідувального характеру. - О ll 328; 
Лизанец 630; MNTESz І 842; Люкин
Гуляев 217; MSzFUE І183-184. 

[фарадлований] <<стомлений, зму
чениЙ•> ВеУг, Лизанец, [фараднuй] 
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фараон 

не.•> Лизанец, [фарадловати] <•старати
СЯ•> Чопей, [фарадловсітися] <•стомлюва
тися•> Лизанец, Іфараччсіг] <•стомленість•>, 
ст. фарачаг-о не.» (XVII ст.) тж; - за
nозичення з угорської мови; уг. farad <•уто
митися, старатися•> споріднене з мане. 
po~rmat- <•Втомити, втомитися (про ко
ня, оJJеня)», разом з яким nоходить від 
пугр. *psrkз- <•утомлювати(ся)•>; форма 
[фараччсіг] походить від уг. faradtsag 
не.•>. - Лизанец 630; MNTESz І 842; 
Barczi 73; MSzFUE І І83. 

фараон1 <•цар Стародавнього Єгиn
ту•>, фараонівський, фараонськ.ий, [ха
раонськ.ий] <•фараонський; єгипетський, 
циганський, шахрайськиЙ•>; ст. фараон-о, 
фараwн-о (1627); - р. бр. болг. м. фара
он, др. фараон-о, n. faraon, ч. farao, faraon, 
слц. faraon, вл. farao, схв. фараон, слн. 
faraon, стсл. ф"рм; - запозичення з 
грецької мови; гр. Фcxpcxw(v) <•фараон•> 
походить (можливо, через посередниц
тво гебр. Par·oh не.•>) від єг. per-o(3) 
(per-aa) <•великий будинок, палац•>. -
СІС2 865; Фасмер IV 185; Kopalinski 
306; Holub-Lyer 163; РЧДБЕ 756; 
КІеіn 1170. 

фараон2 (старовинна гра в кар
ти); - р. фаро <•азартна гра в карти•>, 
бр. фараон, п. faro, faraon, ч. farao, 
fara6n, слц. farao <•ТС.•>; - можливо, че
рез посередництво польської мови запо
зичене із західноєвропейських; н. Pharo, 
фр. pharaon, англ. faro «ТС.•> походять від 
н. Pharao (фр. pharaon, англ. Pharaon) 
<•фараон; червовий король•>: на одній з 
карт було зображення єгипетського 
фараона. - Фасмер IV 186; St. wyr. 
obcych 210; Holub-Lyer 163; К\еіn 
575. -Див. ще фаfаон 1 • 

фарба, [хвсірба <•фарба; кров (nо
раненого звіра).>. [фарбсін] <<спідниця•> 
О, [фарбанИцяІ <•жіночий одяг з фар
бованої тканини•> Нед, [фарбсіня] не. 
Нед; спідниця з домашнього полотна, 
фарбована в один колір 0•>, фарбар 
<•фарбувальник•>, [фарб'Я.р, фарбовсі
лець Пі] «ТС.•>, фарбувальник, фар
барня, [фарб{вня] <•фарбарня•> Куз, [фар
бовня] Куз, фарбувальня, [фарб' яр ня] 
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фарИ на 

«ТС.•>, [фарбнИк.] <•барвник•> Куз, [фар
бувсінк.а] <•фарбована тканина•> Шейк, 
[ фарбарство] <•мистецтво фарбування•> 
Ку з, фарбівнИцтво Ку з, фарб' Яретво 
не.», фарбИстий <•барвистиЙ•>, Іфdрб
ляний] «ТС.•>, фарбовИй, фарбуваль
ний, [фарбарувdти] <•бути фарбарем•> 
Шейк, [фарбИти] <•фарбувати•> ВеУг, 
фqрбувсіти, ст. фарба (1627); - р. діал. 
бр. м. фарба, п. слц. вл. farba, схв. фар
ба; - запозичення з німецької мови; 
нвн. Farbe <•колір, фарба, барва•> похо
дить від свн. varwe, що лежить в основі 
давнішого запозичення барва, двн. fa
rawa «ТС.•>. - Шелудько 49; Richhardt 46; 
Sadn.-Aitz. HWb. І 249-250; Sfawski І 
220; Bri.ickner 118; Schuster-Sewc 210; 
К\uge-Mitzka 184. - Див. ще бар
ва. - Пор. форель. 

[фарбовник] (бот.) <•вайда фарбо
ва, Isatis tinktoria L.•> Шейк; - п. ст. 
farbownik, слц. farbovnik, схв. [фар
бовник.], слн. farbovnik «ТС.•>; - похід
не утворення від фарба; назва зумов
лена тим, що вайда використовувалась 
для одержання синьої фарби (індиго); 
пор. інші назви цієї rослини: схв. [сUІ·ь, 
сиrьавица, сиrьевица], слц. [barvovnik], 
нім. Farbenwaid. - Симоновиh 248-
249; Machek Jm. rostl. 61. - Див. ще 
фарба. 

фарватер <•безпечний шлях для ру
ху суден між мілинами або рифами•>; -
р. болг. фарватер, бр. фарвсітзр, п. 
farwater; - запозичення з голландсь
кої мови; гол. vaarwater «ТС.•> складає
ться з основи vaar, пов'язаної з varen 
«nлавати, рухатися, іти», спорідненим із 
нвн. fahren <<рухатися•>, англ. fare, дісл. 
fara, гот. faran «Те.•>, далі з лат. portare 
<• нести•>, гр. тrє.раw, тrє.ірw <•Проникаю•>, 
псл. pariti <•шугати•>, укр. парИти «ТС.», 
та water <•Вода•>. - СІС2 865; Чернь1х 
ll 303; Фасмер IV 185; Kopaliriski 306; 
РЧДБЕ 756; Matzenauer 155; V ries 
NEW 764; Кluge-Mitzka 180. - Див. 
ще вода, парйти1 , пором. - Пор. 
ватерпас. 

[фарйна] <•Шахрайська гра в карти; 
шахрайство•> Нед, /фарИнник.] <•шахрай, 
аферист Нед, Шейк; кишеньковий злодій 



фарисей 

Шейк; перепродувач коней Мо•>, [хва
рuнник] <<Перепродувач коней•>, [фарИ
ня] ~лотерея•> О, [фаринувсіти] <<спеку
лювати, маклерувати•> Мо, [фарuнчи
ти] <<баришувати•> Дз, Мо; - очевидно, 
вже на українському грунті семантич
но диференційоване запозичення з поль
ської мови; п. [faryna] норгівля; трак
тир•>, ст. faryna <<лотерея (азартна гра)•> 
не зовсім ясне; пов'язується з іт. farina 
«борошно•>, фр. farine «ТС.•> (Bri.ickner' 
118) або з fara <<парафіяльний костьол•> 
(SJP ІІ 813), оскільки такі лотереї часто 
маштовувались у дворах костьолів. 

фарисей <<послідовник релігійно-по
літичної течії в Іудеї; лицемір, ханжа•>, 
фарисейство, фарисейський, фарисей
ствувати <<поводитися по-фарисейсь
ки~. [фарисеювсіти] «ТС.•> Нед; - р. 
болг. фарисей, бр. фарьtсей, др. фари
сєи, n. faryzeusz, ч. farizej, farizeus, 
слц. вл. farizej, farisej, м. фарисей, схв. 
фapitcej, слн. farizej, стсл. Ф"Р"Се", ф"
Р"сt"; - запозичення з грецької мови; 
гр. срсхрюсхїщ <<фарисеЙ•> зводиться до 
арам. р"гтsаууа, похідного від р"гтs <<ві
докремлений•> (гебр. parus «rc.; фари
сей»), p"ras (гебр. par<iS) <<Відокремити
ся•, спорідненого з ак. parasu (parasu) 
«ПоділятИ•>. - СІС 2 865; Фасмер IV 
185; Kopaliriski 306-307; Holub-Lyer 
163; Schuster-Sewc 21 О; РЧДБЕ 756; 
Вуjаклиjа 997; КІеіn 1128, 1170. 

[фаркнути] <<спалахнути•>; - оче
видно, звуконаслідувальне утворення. 

[фармазон] (знев.) <<франкмасон; 
вільнодумець•> Нед, Шейк, [фарма
з6нник] «ТС.•> Куз, [фармазс5нство] 
Шейк, [фармаз6нський] Нед, Куз; - р. 
бр. фармазон «франкмасон; вільноду
мець», п. farmazon, farmazyn, franmason, 
болг. фармасон, фармасс5нин, схв. фар
мазон, фрамасі5н; - результат фонети
чної деформації слова франкмасон, що 
походить від фр. franc-ma<;on <<МасоН•>, 
букв. <<Вільний муляр•>; думка про 
польське посередництво (Stawski І 220; 
Richhardt 46) з огляду на поширеність 
форм сумнівна. - Фасмер IV 186; 
Горяев 391; Kopaliriski 306; Bri.ickner 118; 

фармуга 

РЧДБЕ 757; КІеіn 620. - Див. ще 
масон. 

фармакологія <<наука про ліки•>, 
фармаколог, фармакологічний; - р. 
боJІГ. фармакол6гия, бр. фармакал6-
гія, п. farmakologia, ч. farmakologie, 
слц. farmakologia, м. фармакологиjа, схв. 
фа;рмакологиjа, слн. farmakologija; -
запозичення із західноєвропейських 
мов; нім. Pharmakologie, фр. pharmaco
logie, англ. pharmacology утворено з ос
нови гр. ~apJ..юxov <<Ліки·~ неясного похо
дження (можливо, спорІДненого з лит. 
burti <<Ворожити, чарувати•>, лтс. burt 
«ТС.•>) і кінцевого компонента -Лоуісх <<вчен
НЯ•>. - СІС2 865; Kopaliriski 306; Holub
Lyer 163; РЧДБЕ 757; Frisk ІІ 993; КІеіn 
1170, 1171. - Див. ще астрологія, ло
гіка. - Пор. фармакопея, фарма
цевт. 

фармакопея <<збірник стандартів і 
положень про лікарські засоби; офіцій
ний nосібник для фармацевтів»; - р. 
болг. фармакопея, бр. фармакапея, п. 
слц. farmakopea, ч. farmokopea, м. фар
макопеjа, СХВ. фармакоnеjа, СЛН. far
makopeja; - запозичення з грецької ,, 
мови; гр. срсхрJ..юхокоtш ~приготуван-

ня ліків•> утворене з основ іменника 
cpapJ..юxov <<ліки•> і дієслова коtБw <<ро
бити, творити•>. - СІС2 865; Kopaliriski 
306; Holub-Lyer 163; РЧДБЕ 757; КІеіn 
1170-1171. - Див. ще поезія, фар
макологія. - Пор. фармацевт. 

фармацевт <<Працівник аптеки, 
який готує ліки•>, фармацевтика, фар
мація, фармацевтИчний; - р. боJІГ. 
фармацевт, бр. фармацЗ[jт, п. farma
ceuta, ч. слц. вл. farmaceut. м. фарма
цеут, схв. фармацеут, слн. farma
cevt; - запозичення з грецької мови; 
гр. срсхрJ..юхє,uт~~ <<чарівник; творець лі
ків•> походить від cpapJ..юxov <<ліки, от
рута•>. - СІС2 865; Чернь1х Il 303; Ko
paliriski 306; Holub-Lyer 163; РЧДБЕ 
757; КІеіn 1170. - Див. ще фарма
кологія. 

[фармуга] <<розчин з борошна, крох
малю і глини для обмазування стін Г; 
саj1амаха; молоко, засипане боfошном 
ВеЗа•>, [фарщjга, фарщjжка «ТС.•>, 
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фармуга фарфор 
-------------------------------------~~ 

[фор.муга] <<розведений крохмаль•> Мо, 
[фар.мужити] <<мазати фармугою•>; -
запозичення з польської мови; п. [far
muga] <<ВИд юшки•>, [faramuszka, far
muszka, farmuzka, framuszka, framuzka, 
warmuszka, warmoz, warmuz] <<ТС.•>, 
[warmuz] <<всякі овочі•>, як і ч. [varmu
zaJ <<вид юшки•>, ст. varmuie (varmuz, 
varmuzka) <<юшка з борошна або з ово
чів; вид каші; сплав металу з ртуттю•>, 
вл. bermuz, bermuzk <<юшка•>, виводять
ся від свн. warmuos, букв. непла ка
ша•>, утвореного з warm <<теплий•>, і 
Mu(o)s <<nовидло, розварені фрукти•>. -
Шелудько 49; SW І 720; Stawski І 
219--220; Bruckner І \8; SJP ІХ 848; 
Machek ESJC 677-678. - Див. ще 
варИти, мус. 

фармуга - див. фрамуга. 
[фармуза] <<альков•> Нед, Пі; - не

ясне; можливо, резут,тат видазміни 

форми [фар.мугаІ <<Ніша•>. 
[фарнути] (<украсти, сіпнути•> Нед, 

Ме, О; - афективне утворення. 
фарс «вид народного театру в 

XIV-XVI ст. у країнах Західної Євро
пи; комедія легкого, грайливого змісту; 
грубий жарт, блазенство, цинічне видо

вище або витівка•>, фарсер <<актор, що 
грає у фарсах•>; - р. бр. бош. фарс, п. 
farsa, слц. farce, м. схв. фарса, слн. 
farsa; - заnозичення з французької 
мови; фр. farce <<фарс; жарТ» походить 
від ст. farce <<начинка•>, яке зводиться 
до лат. farcio <<начиняю, наповнюю•>, мо
жливо, спорідненого з frequёns <<Повний, 
численний; частиЙ•> і далі з тох. А prakar, 
тох. В prakre <<Твердий, міцниЙ•>, гр. 
сррсюаw (<обгороджую, прикриваю, захи
щаю•>, сірл. Ьагс (<фортеЦЯ•>. - СІС2 866; 
Чернь1х 11 303; Фасмер lV 186; St. wyr. 
obcych 209; РЧДБЕ 757; Dauzat 315; 
КІеіn 574; Walde-Hofm. І 456-457; 
Frisk Il \038-\039.- Пор. діафраг
ма, інфаркт, фарш. 

[фарсона] <<Врода, вдача•> Корз; -
очевидно, точніше значення <<Врода, об

личчя, зовнішність•>; у такому разі по

в'язане з парсуна <<обличчя•> (див.). 
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фартух <<жіночий одяг, який одяга
ють спереду на сукню, спідницю; [спід
ниця] О; (буд.) піддашок О, Корз•>, 
[хвартух], фартушИна, [фартушИсько 
Шейк, фартушИще, фартущuна тж], 
фартушок, ст. фартух·ь ( 1627); - р. 
фартук, фартух, бр. фартух, n. far
tuch, [chwartuch], ч. fertuch, fertoch, 
схв. [fertuh, fertus]; - через посеред
ництво польської мови запозичене з ні
мецької; свн. vortuoch, нвн. Vortuch 
<<фартух, серветка•>, букв. <<nередня тка
нина•> утворене з прийменника vor <<Пе
ред•> (свн. vor(e), двн. fora), спорідне
ного з дісл. for-, дангл. дфриз. for, гот. 
faur не.•>, і tuoch (нвн. Tuch) <<Хустка; 
(суконна) тканина•>. - Москаленко УІЛ 
46; Шелудько 49; Richhardt 46; Чернь1х 
li 303; Фасмер IV 186; Stawski І 220-
221; Bri.ickner 118; Bern І 279; Кluge
Mitzka 825; Vries AEW І 37; Frisk Il 
4 76. - Див. ще вантух, лантух. 

фарфор нюрцеляна; вироби, посуд 
з порцеЛЯНИ•>, [фарфур, файфор О, фай
фур Бі] <<ТС.•>, фарфорИст, фарфоро
вИк, [фарфурка] <<Тарілка з порІ~еляни; 
тарілка•>, [файфурка] «ТС.•> Нед, О, 
[файфурча] <<мисочка•> О, [фарфурчИ
наІ <<тарілка з неякісної порцеляни•> 
Шейк, [файфоровий] <<ПорцеляновиЙ•> 
О, [файфуровий Нед, О, файфурський 
Шейк] «ТС.•>; - р. бр. фарфор, п. far
fura <<фаянс, посуд з фаянсу•>, бош. 
фарфор <<Порцеляна~; - через nосеред
ництво тур. (farfur, fayfur «ТС.•>) запози
чене з арабської мови; ар. farfurї, fayfuri 
<<порцеляна•> (первісне значення - ти
тул китайського імnератора і назва 
nровінції в Китаї, що елавилась вироб
ництвом порцеляни) nоходить від перс. 
bagpur (дперс. bayapu~ra), букв. <<СИН 
неба•>, що є калькою кит. tien-tse <<син 
неба•>, утвореною з перс. bag(a) <<Небо; 
бог•>, спорідненого з nсл. Ьоg-ь, укр. 
бог, і рОг, pus <<СИН•>, спорідненого з 
дінд. putra- <<СИН•>, ПСЛ. *р-ьtа <<ПТаХ>>, 
укр. птах, птИця. - СІС2 866; Чер
нь:х ll 304; Фасмер IV \86-187; Ши
пова 354; Bri.ickner І І 8; Stawski І 220; 
РЧДБЕ 757; Bern. І 279; Lokotsch 
45. - Див. ще бог1 , птах. 



фарча 

фарча - див. парча. 
фарш, [фарша] <<фарш•> Шейк, 

[фашерувсіти] <•фарширувати•> (з п.) 
Куз, фарширувати, lфаршувати Шейк] 
нс.•>; - р. бр. фарш, п. farsz, [fars, 
fasz], faszerowac, ч. farce, fars, fasi
rovati, слц. fasirovat', болг. фарс, схв. 
фарса; - запозичене з французької 
мови, можливо, через посередництво 

німецької (н. Farce); фр. farce «Начин
ка•> пов'язане з farcir <<Наповнювати•>, 
джерелом якого є лат. farcio, farcїre 
<<Те.». - СІС2 866; Черньrх Il 304; Фас
мер IV 187; Kopalir1ski 306; Bri.ickner 118; 
Stawski І 220, 222; РЧДБЕ 757; Вуjаклиjа 
997. - Див. ще фарс. 

фас1 <•вид спереду•>; - р. бр. бош. 
фас; - запозичення з французьІ<ОЇ мо
ви; фр. face <<ОбЛИЧЧЯ•> ІЮХОДИТЬ Від 
нар.-лат. *facia < ,1ат. faciёs <<обличчя. зов
нішній вигляд•>, пов'язаного з facio <<роб
ЛЮ».- СІС2 866; Фасмер IV 187; 
РЧДБЕ 757; Dauzat 310; КІеіn 569. -
Див. ще факт. - Пор. фасад, хва
ційт. 

фас2 «бери•> (окрик на собаку); -
р. фас «ТС.••; - запозичення з німець
кої мови; н. fass є формою наказового 
сnособу (2 ос. одн.) від fassen <<хапати, 
брати•>, nов'язаного з Fa~ <<бочка•> (пер
вісно <<місткість, посудина•>). - ССРЛЯ 
16, 1271. - Див. ще фаса. - Пор. 
фасувати. 

[фаса] <<діжка·• Нед, [фаска] <'діжеч
ка для масла, сиру; (міра збіжжя) 
25 кг 0•>, [хвастка] <•діжечка•> Шейк, 
[фасчuна, фасоtїка Шейк, фасо.нька 
Шейк] «ТС.•>, lfасчисько] (збільш.) 
Шейк, [фащu.нка <<діжечка•> Нед, [пас
чИнка] <<бочечка•>, [пащєнка] <<Невеликий 
цебрик для розчинювання тіста•> ВеЗн, 
ст. фасочка (1545), фаска (1552);- р. 
[фаска] <<миска•>, бf?. фаса <<діжка•>, п. 
fasa, faska, ч. [faska], вл. faska «ТС.•>; -
через nосередництво польської мови 
заnозичене з німецької; нвн. Fa~ (двн. 
свн. va3) <<бочка•> (nервісно <<місткість, 
nосудина•>) споріднене з дісл. fat, а11гл. 
vat ~велика nосудина дJІЯ рідИНИ•>, далі, 
МОЖЛИВО, З ЛИТ. puodas <<ГОрЩИК•>, ЛТС. 

фасон 

puods нс.», прус. pїst <<Нести•>. - Ше
лудько 49; Richhardt 47; Stawski І 221; 
Schuster-Sewc 210; Кlu~e-Mitzka 186; 
КІеіn 1693. -Пор. фас, фасувати. 

фасад <<зовнішній, лицьовий бік 
будівлі•>, [фасада] «ТС.•> Куз, Она; - р. 
бр. фасад, п. fasada, ч. слц. слн. fasada, 
болг. м. схв. фасада; - запозичення з 
французької мови; фр. fat;ade «ТС.•> по
ходить від іт. facciata <<фасад, зовніш
ній вигляд•>, утвореного від faccia <<ЛИ
це•>, джерелом якого є нар.-лат. *facia, 
що зводиться до лат. faciёs <<лице•>. -
СІС2 866; Черньrх ll 304; Фасмер IV 
187; Kopalinski 307; Holub-Lyer 163; 
РЧДБЕ 757; Dauzat 310; КІеіn 569. -
Див. ще фас 1 • 

[фасацка] <<дерев'яна крамНИllЯ, яку 
можна перевозити•> Шейк; - неясне 

фасет <<скошена бічна грань чого
небудь•>, фасетка, фацет <<ТС.•>, фа
сетковий, фасетний, фасеточний; -
р. бр. болг. фасет, фасетка, п. ч. fase
ta, слц. fazeta, схв. фасета «ТС.•>; - за
позичення з французької мови; (форма 
фацет через нім. Facette); фр. facette 
<<Грань•> є похідним від face <<обличчя•>. -
СІС 866; Kopalinski 307; Holub-Lyer 
163; РЧДБЕ 757; Вуjаклиjа 998; Dauzat 
310. -Див. ще фас 1 • 

фасия, фасийоватися - див. ші

сtя. 

фасийт - див. фаційта. 
фаска <<скошена частина гострого 

ребра на виробах•>; - р. бр. фаска 
«ТС.•>, болг. фаска <<Лезо•>; - очевидно, 
похідне утвоІ?ення від фасет (див.). 

[фасола] <<смуток, журба•>, ст. фа
сал <<колотнеча ( 1627), фасольt <•многи 
печали•> (XVII ст.); - очевидно, запо
зичення з польської мови; п. заст. fa
soJ:(y) <•сварка; турбота; жарти•> неясне; 
зіставляється з нім. Faselei <<Нісенітниця, 
дурниці•> (SW І 724) і (муз.) fa, sol «фа, 
соль•> (Bri.ickner 119). 

фасоля, фасолuнє, фасолькова
тий, фасуля, фізола, фізоля - див. 
квасоля. 

фасон, фасонка (спец.) Куз. фасон
ник (спец.), фасс5нистий, фасонний, 
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фасонити, [фасонувати] <<формувати, 
обробляти•> Куз; - р. бр. бош. фасон, 
п. fason, ч. слц. fazona, м. фазан, схв. 
фасон, фазан, слн. fasona; - запози
чення з французько'! мови; фр. fa~on по
ходить від лат. factio (зн. в. factionem) 
<<дія•>, пов'язаного з facio <<роблю•>. -
СІС2 866; Richhardt 47; Фасмер IV 187; 
Чернь1х ll 305; Bri..ickner 119; St. wyr. 
obcych 211; РЧДБЕ 757; Dauzat 310.
Див. ще факт. 

фаст - див. хваст. 
[фастрйга] <<НИтка для метання)· 

метка•> Нед, Куз, [фастриrувсіти 
<<метати, зметувати, зшивати на живу 

нитку•> Нед, Па, Ме, Мо, [пастриrу
всіти] «ТС.•> Нед; - бр. фастрь!га, 
фастрьtгаваць, ч. [fastrk] <<Метка», 
[fastrkovati] <<метати•>; - запозичення з 
польської мови; п. fastryga <<Нитка для 
метання•>, [fastrzyga], fastrygowac, очеви
дно, є результатом видазміни запозиче
ного свн. vast r1hen <<міцно метати•>, 
утвореного з vast (нвн. fest, fast) <<міц
но, дуже близько; майже•> і r\hen (нвн. 
reihen) <<Метати, нанизувати, ставити в 
ряд•>; менш вірогідні припущення про 
походження з ч. [fastrk, fastrkovati] 
(SW І 725; Bri..ickner 119) або про 
зв'язок з іт. basta <<Метка•>, imbastire 
<<метати•>, фр. batir «ТС.•>. - Stawski І 
222; Machek ESJC 140. 

фасувати <<розкладати, пакувати; [бра
ти, одержувати, діставати; протирати, 
цідити Нед]•>, [фасовсіти] <<Наповнюва
ти, пакувати•> Бі, [хвасувати] <<при
лаштовувати, приганяти•>, фасувальник., 
фасувальня, фасувальний; - р. фасо
вать, бр. фасаваць, П. fasowac <<ОТрИ
муваТИ, видавати; протирати; [наповню
вати, пакувати, заряджати, бити, шарпа
ти]•>, ч. fasovat <<одержувати; [облямову
вати].>. слц. fasovat' <<діставати•>; - мож
ливо, через польське посередництво за

позичене з німецької мови; нвн. fassen 
(сВН. va33en, ДВН. fa330n) <<СХОПИТИ, 
взяти; містити•> пов'язане з Fa~ <<боч
ка•> (первісно «місткість•>). - СІС2 866; 
О Il 329; Stawski І 221-222; Machek 
ESJC 140; КІ uge-Mitzka 186. - Див. 
ще фаса. 
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фаталахи 

[ фасцинуна ти] <<захоплювати, за
чаровувати•> Куз; - n. fascynowac «ча
рувати•>, ч. fascinovat, слu. fascinovat', 
вл. fascinowac, болr. фасцинuрам., м. фас
цинuра, схв. фасцинирати, слн. fas
cinirati «ТС.•>; - запозичене з латин
ської мови, можливо, через посередницт
во західноєвропейських (зокрема, н. 
fascinieren); лат. fascino <<Зачаровую» 
пов'язане з fascinum <<чари, ворожба•>, 
джерелом якого, можливо, було гр. 
J3aaxavщ «заздрісний; наклепник; той, 
хто наводить злі чари•>, яке пов'язується 
із звуконаслідувальним J3a~w <<базікаю, 
говорю•>. - St. wyr. obcych 211; Holub
Lyer 163; РЧДБЕ 758; КІеіn 576; Walde
Hofm. І 459; Frisk І 223-224. 

[фаськовати] <<піклуватися, про
мишляти; шукатИ•> Пі, Нед, Шейк; -
неясне. 

фат1 <<самовдоволений франт; особа, 
що любить похизуватися•>, фатівство, 
фатівськИй, фатуватий; - р. бр. 
болr. фат, п. fat; - запозичення з фран
цузької мови; фр. fat <<джигун, чванько, 
хвалько•> через нар.-лат. *fatidus <<дурний, 
недоладниЙ•> походить від лат. fatuus 
<<дурний, тупий; несмачниЙ•>, споріднено
го з дісл. bauta <<бити, штовхати•>, 
дангл. bёatan, двн. bo~(3)an «ТС.•>, днн. 
bytel <<МОЛОТ•>. - СІС 866; Фасмер IV 
187; Горяев 391; Dauzat 316; КІеіn 570, 
578; Wa\de-Hofm. І 259, 464. 

фат2 
- див. хват2 • 

фата <<весільний головний убір наре
чено'!; [покривало Шейк]•>; - р. фа
та «Тс.; покривало; [велика шовкова 
хустка]•>, [фсітк.а] <<Хустка•>, бр. фата, 
бош. [фата] <<фата•>; - запозичення з 
турецької мови; тур. futa <<фартух•>, fota 
<<ТС.•> через ар. fЩа «ТС.•> зводиться до 
дінд. pata\:1 <<Одяг, тканина•>. - СІС2 

866; Чернь1х Il 305; Фасмер IV 187; 
Шипова 354; РЧДБЕ 787; Mikl. EW 58; 
Bern. І 287; Lokotsch 49-50. - Пор. 
фота. 

[фаталахи] «Лахміття, клапті•> Куз, 
[фаталсішк.и] «ТС.; дрібниці, мішура•> 
Нед, Куз, Пі; - запозичення з польсь-



фатальний 

кої мови; п. fatatach, (частіше мн.) fata
tachy <<ганчірки; дрібниці до одягу•>, fa
tataszki «ТС.•>, [fatatacha] <розтріпана дів
чина; нікчемна людина•>, lfatatach] <<Не
ХЛЮЙ•> певної етимологїІ не мають; роз
глядаються як складні утворення з дру

гим компонентом lach <<Лахман•>, а fаtа
ототожнюється з афективним pata- (у 
patatacha <<розтріпана жінка•> і под.), з 
іт. fetta (fettuccia, fettuzza) <<Шматочки 
стрічки•>, слц. fatel' (fat'al, fat'ol) <<фа
та; покривало•>, укр. фатьол «ТС.•>, що 
зводяться до уг. ratyol, fatyla, fatyola, 
fatyolok, з ч. слц. fatka <<дрібниця•>, слц. 
tal'afatka «ТС.•>, з укр. р. фата. -
Bruckner 119; Stawski І 223. 

фатальний <<визначений наперед; не
відворотний, згубний; приречениЙ•>, фа
талізм., фаталіст, фаталістИчний;
р. фатальньtй, бр. фатальньt, п. fatalпy, 
ч. fatalni, слц. fatalny, боJІГ. м. фатален, 
схв. фаталан, слн. fatalen; - запози
чення із західноєвропейських мов; н. 
фр. англ. fatal походять від лат. fatalis 
«визначений наперед; приречений, згуб
ниЙ•>, похідного від fatum <<слово (воля) 
богів; доля; смерть; невідворотне не
щастя; загибель•>. - СІС2 866; Kopa
linski 308; Holub-Lyer 163; РЧДБЕ 758; 
Gr. Fwb. 237; Dauzat 316; Walde
Hofm. І 464; Вуjаклиjа 998. - Див. ще 
фатум. 

фата-моргсіна <<різновид міражу•>, 

фата-м.органний; - р. фата-м.органа, 
бр. фата-м.аргана, п. fatamorgana, ч. 
fata morgana, слц. fatamorgana, болг. 
фата м.органа, м. фатам.органа, схв. 
фdта м.оргdна, слн. fatamorgana; - за
позичення з італійської мови; іт. fata 
Morgana (спочатку назва міражів, які 
спостерігалися на вулицях Мессіни), 
букв. <<фея Моргана•>, складається зі слів 
fata <<фея, чародійка•>, джерелом якого є 
лат. fatum <<ДОЛЯ•>, і Morgana, що похо
дить від ар. marg~n <<перлина•>, вжива
ного також як жіноче ім'я (за народни
ми арабськими віруваннями, міражі 
приnисувались дії чаклунки Marg~n). -
СІС2 866; Kopalir\ski 308; Holub-Lyer 

фатьол 

163; РЧДБЕ 758; ВуjаКJІиjа 998; Кluge
Mitzka 187; КІеіn 577; Mestica 518.
Див. ще фатум. 

[фатнга] <<втома; зусилля•> Нед, Бі, 
Пі, [фатега] <<захід; турбота; легко на
бута, незаслужена нагорода•> Корз, [фа
тигувdти] <<Намагатися; втомлювати 
Нед; турбувати Корз•>, [фатиrува
тися] нурбуватися•> Корз; - бр. [фа
ть'tга] <<неспокій, клопіТ», ст. фатьtкги 
(1540); - очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. fatyga, як і схв. фатйга, 
фатигирати, слн. fatigacfja, походить 
(можливо, через посередництво іт. fatica, 
ст. fatiga або фр. fatigue) від лат. *fatт
ga, зворотного утворення від fatтgo <<стом
люю, неnокою•>, що виникло з *fati-agos > 
*fati-igos <<виснажливиЙ•>, перший компо
нент якого, можливо, споріднений з fames 
<<голод•>, а другий пов'язаний з ago <<Ве
ду, жену•>. - Stawski І 223; Bri.ickner 
119; КІеіn 578; Vries AEW 74, 76; Wal
de-Hofm. І 463. - Див. ще агент. 

[фатів] <<Хлопець О; бешкетник, пу
стун ВеЗн; байстрюк Шейк, Лизанец•>, 
[фаттЮв] нс., байстрюк; незнайомий 
хлопець•> Лизанец, [фать6] <<Наймит•> 
Нед, ст. фатів (XVII ст.); - слн. [fotlv] 
<<незаконнонароджений•>, facek, [facuk] 
«ТС.•>; - запозичення з угорської мови; 
уг. fattyu <<позашлюбна дитина•> етимо
логічно неясне. - О li 329; ВеЗн 74; 
Лизанец 630; Bern. І 279-280; Mikl. 
EW 58; MNTESz І 853. 

фатка, фата, фатушник, фать -
див. хватати. 

фатум <<доля•>; - р. бр. болг. схв. 
фатум., п. fatum, ч. слц. слн. fatum; -
запозичення з латинської мови; лат. 
fatum «слово (воля) богів; доля; смерть•> 
пов'язане з fагт <<мовити, оповідати•>, 
спорідненим з псл. bajati, укр. баяти, 
байка. - СІС2 866; Bri.ickner 119; Ko
palir\ski 308; Holub-Lyer 163; РЧДБЕ 
758; Walde-Hofm. І 450. - Див. ще 
баяти. - Пор. фабула, фатальний, 
фата-моргана. 

фатур - див. фетер. 
[фатьол] <<Хустка; біла хустка, якою 

покривають голову нареченої Нед; фата; 
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прозоре покривало, яким накривають 

мерця в тюрмі Лизанец•>, [фdтюл] «ТС.•> 
Лизанец;- ч. [fatel] <<вуаль•>, сJщ. 
[fatel', fat'ol, fat'al] <•те.•>, схв. ndfieл 
<•фата•>, ст. баfіе не.•>, фаfіел <<вуаль•>; -
заnозичення з угорської мови; уг. fatyol 
<<вуаль, покривало•> єдиної етимології не 
має; зіставляється з сгр. cpco-t~wi\юv <<Хус
тка•>, нгр. срсон6і\1 «ТС.•>, іт. fazzoletto 
<<Хустина•> (зменш. від ст. fazzolo <<Хуст
ка•>), рум. fachiol <<Хустка•>, алб. faqel 
<<батист, полотно•>, кінцевим джерелом 
яких могло бути елат. faciale <•хустка 
для витирання поту з обличчя•>, пов'я
зане з лат. faciёs <•обличчя•>; розгля
дається також як nохідне утворе11ня 

від уг. fagy <<мороз, меf?знути•>. - Ли
занец 630; Machek ESJC 140; Stawski І 
223; MNTESz І 852-853. - Див. ще 
фас'. - Пор. фацелик. 

фауна <•тваринний свіТ», фауніс
тика «розділ зоології, що вивчає видо
вий склад фауни•>, фауніст1ічний; -
р. бр. болг. м. фауна, п. ч. слц. fauna, 
схв. фауна, слн. favna; - загюзичення 
з наукової латини; термін fauna запро
ваджений у зоологію шведським нату
ралістом К. Ліннеєм (XVIII ст.); утво
рене від лат. Fauna <•римська богиня 
плодючості, дружина Фавна•>. - СІС~ 
867; Черньtх ll 305; Kopalir\ski 308; Ho
lub-Lyer 163; РЧДБЕ 758; КІеіn 578. -
Пор. фавн. 

[фафрати] <<невиразно говорити, 
шепелявити ВеЛ; обмовляти, зводити 
наклепи 0•>, [фdфлятиІ <•обмовляти•> 
О, [фафравий] <<ЯКИЙ невиразно гово
ритЬ•> ВеЛ; - запозичення із західно
слов'янських мов; п. [fafrac] <•Незрозуміло 
говорити•>, [fq.faty] нугнявиЙ•>, [fq.fak] 
«ТС.•>, ч. [fafrat] <<базікатИ•>, [fafra] <•базіка•>, 
як і вл. fafotac <<лаяти•>, слн. fffra <<Не
серйозна особа; базіка•>, fгfrati нріпота
ти; базікати; погано працюватИ•>, є афек
тивними утвореннями звуконаслідуваJІЬ

ного походження. - Stawski І 225; 
Bri.ickner 116; Machek ESJC 139. - Пор. 
фофлати. 

[фафула] <<Нікчема, нероба, дурень•> 
Нед, [фафулицаІ <<Погана страва•> 
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Нед; - п. fafuta «ТЮХТІИ, вайло; не
доріка•>, faJel <<Мала дитина•>, [f'l,fota] 
<<ШМаТОК•>, Ч. (fafulek] <<ШМаТОЧОК•>, СЛЦ. 
[fanfulok] (<ТС.•>, схв. ст. fafuljak <<пучок; 
дрібничка•>; - афективні звуконасліду
вальні утворення. - Stawski І 224-
225; Bri.ickner 116. - Пор. фафрати, 
фофлати. 

фах, фахівець, [фаховuк] <<фахівець•> 
Куз, фаховИй; - п. fach <<фах•>, ч. слц. 
вл. fach «Те.; перегородка, шухляда•>, 
м. фах <•професія; скринька•>, схв. фах 
<<скриня•>; - очевидно, через польське 

посередництво запозичене з німецької 
мови; нвн. Fach (свн. vach, двн. fah) <•По
лиця; шухляда; галузь, розділ (науки), 
спеціальність•> споріднене з днн. fak <<ОГО
рожа, відокремлений простір•>, снідерл. 
гол. vak «ТС.•>, дангл. f&c <<Відділення; 
проміжок часу•>, гр. тпхуf] <<nетля, паст
ка•>, псл. раz-ь, укр. паз. - Stawski І 
215-216; Bri.ickner 116; Кluge-Mitzka 
179. - Див. ще паз. - Пор. фак, 
фалінь. 

[фахкотіти] <•палахкотіти•>, [фах
нути] <<Спалахнути•>; - очевидно, зву
конаслідувальне утворення. 

[фаховнійший] <<Проворніший, мо
торнішиЙ•> О; - неясне. 

[фацакати] <<брикатися•> Нед, [фа
цurати, фацкати ВеЗн, Нед, фацку
вати Нед, фацнути тж] «ТС.•>, [фацу
кати] <<Хвицати ногами•> (про дітей) 
Ме; - афективні утворення звуконаслі
дувального походження, паралельні до 
ф1іцати, хвицати «ТС.•> (пор. ч. [facit] 
<<дати ляпаса•>, [facnut], слц. facnut' 
но). - Machek ESJC 139; Cranjala 
256. - Пор. паца, хвИцати. 

[фацарити] <<жити в злиднях•> Нед, 
[фацарний] <•Злісний; пустотливий; не
сnокійний; жалюгідний; уnертий; злий; 
злодійкуватиЙ•> Г, О, Нед, ВеЗн, Шух, 
[фацірний] <<ЗлодійкуватиЙ•>; - не зо
всім ясне; виводиться від рум. fatarnic 
<<лицемір, дворушник•>, похідного від fata 
<<обличчя•>, джерелом якого є лат. faciёs 
«ТС.•>. - Scheludko 144; Vrabie Roma
noslavica 14, 141; Cranjala 256; Vincenz 
2.- Див. ще фас'. 
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/фацелик] <<біла хустинка (у лем
чанки); модний одяг•> Нед, О, ст. фа
t{елик'D (1596), фацелит'D ( 1627); - п. 
[facelet] <<хустина, хусточка •>, [ facolet, 
facilet, facelit], ч. заст. facalik, facalit, 
facilet, facalit, ст. facilet, схв. фацулет, 
слн. [facaleg] не.•>; - через польське 
посередництво запозичене з італійської 
мови; іт. fazzoletto <<Хусточка•> є зменш. 
від fazzolo <<хустина•>, яке продовжує, 
очевидно, елат. faciale <<Хустка для ви
тирання поту з обличчя•>. - Richhardt 
45; Bri.ickner 116; Machek ESJC 139; 
Bern. І 278. - Див. ще фатьол. 

фацелія (бот.) <<Phacelia Juss.•>; -
р. болr. фацелия, бр. фац.9лія, ч. facelie, 
слц. facelia, схв. фацелиjа; - засвоєна 
наукова латинська назва; нлат. phacelia 
утворене від гр. срахє.Ло<;; <<пучок•>, оскіль
ки квіти фацелії зібрані в густі суцвіт
тя, ніби в пучки. - Machek Jm. rostl. 
186; Симоновиh 346; РЧДБЕ 758. 

фацерний - див. фацарити. 
[фацет1 ] <<франт; джиrун•>; - бр. 

фац3т <<Комік•>; - запозичення з поль
сько'! мови; п. facet <<піжон; франт; ТИП•>, 
facetus «ТС. •> nоходить від лат. facetus 
«Милий; витончений; дотепниЙ•>, пов'яза
ного з fax <<факел; світло•>. - Sfawski І 
215; Bri.ickner 216. -Див. ще факел. 

фацет2 -див. фасет. 
фацеція (іст.) <<коротке гумористи

чне оповідання; анекдот•>, (частіше мн.) 
фацеції, фацетії; - р. болr. фаце
ция, бр. фац3цьtя «Те.; потіха, сміхота•>, 
п. facecja <<фацеція; жарт, дотеп, анек
доТ», ч. facetie <<фацеція•>, слц. facecia 
не.•>; - запозичення з латинської мови; 
лат. facetia <<дотеп, жарн пов'язане з fa
cetus <<милий, елегантний, дотепниЙ•>. -
СІС2 867; ССРЛЯ 16, 1284; Kopalir\ski 
301; РЧДБЕ 758; КІеіn 569. -Див. ще 
фацет1 • 

[фаціЯта] <<фронтон; причіJюк, під
дашок; частина стіни між кроквами•> 
Онь1шкевич Исслед. n. яз., [фаr-{іЯти] 
(мн.) <<частина фасаду над стелею між 
кроквами•> О, [фасиЯт] <<бічна сторо
на покрівлі двосхилого даху•> Корз; -
n. facjata «ТС.•>; - через польське посе-

фашИна 

редництво запозичене з італійської мо
ви; іт. facciata <<фасад; зовнішНІи ви
гляд•> є похідним від faccia <<обличчя», 
що зводиться до лат. facies «ТС.•>. - О 
li 329; Stawski І 216; Bri.ickner 116. -
Див. ще фас 1• 

[фацка] <<ляпас» Нед, [фацкати] 
<<давати ляпаса•>, [фацкувати, фацну
ти] «ТС.•> тж; - п. ч. слц. facka <<Ляпас•>, 
ч. [facit] <<дати ляпаса•>, слц. facnut' 
«ТС.•>; - очевидно, звуконаслідувальне 
утвореННЯ, паралельне ДО пацаmи, пац
нути; менш обгрунтовані припущення 
про зв'язок з іт. faccia <<обличчя•> 
(Bri.ickner 116; Cranjala 255-256) або 
рум. Ща <<обличчя, щока•>, Щuі <<шліфу
вати, стругати; бити•> (Scheludko 144, 
Romanoslavica 84).- Holub-Lyer 161; 
Machek ESJC 139. 

фашИзм, фашИст, фашИстський, 
фашизувати, фашИствувати; - р. фа
шИзм, бр. фашь'tзм, п. faszyzm, ч. fa
sismus, СЛЦ. fasizmus, ВЛ. fasizm, болr. 
фашИз'Ом, м. фашИзам, схв. фашuзам, 
слн. faSizem; - запозичення з італійсь
кої мови; іт. fascismo пов'язане з іт. 
fascio <<Пучок; політична груnа, органі
зація•>, яке зводиться до лат. fascis <<пу
чок, в'язка хмизу•>. - СІС~ 867; Чер
ньІх ІІ 305; Kopalir\ski 307-308; Holub
Lyer 163; РЧДБЕ 758; КІеіn 576; Walde
Hofm. І 459-460.- Див. ще фашИна. 

фашИна <<Туго скріплена в'язка хво
росту як будівельний матеріал; [дорога, 
вимощена хмизом НикНикТЛ]•>, [па
шИна] <<Хворост, яким устилається доро
га в низьких місцяХ•> ЛексПол, [фашИн
ник] <<матеріал для фашин•>, фашИння 
«ТС.•>, фашинізація; - р. фашИна, [па
шИна], бр. фашьіна, п. faszyna, ст. fasciny, 
ч. ст. слц. fasina, болr. фашИна, схв. фа
шина, vasina, СЛН. fasfna; - заnозичене 
з італійської мови, можливо, через німе
цьке посередництво (н. Faschfne «ТС.•>); 
іт. fascina походить від лат. fascina, 
пов'язаного з fascis <<в'язка•>, можливо, 
спорідненого із сірл. basc <<Намисто•>, 
вал. baich <<Вантаж•>, гр. J3аахю1 (мн.) 
<<пучки хмизу•>, дангл. b&st <<ЛИКО•>, 
англ. basket <<КОШИК•>. - СІС2 868; Фас-
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мер IV 188; Stawski І 222-223; Bruckner 
119; РЧДБЕ 758; Matzenauer 155; Кlein 
576; Walde-Hofm. І 459-460; Frisk І 
224. - Пор. баскетбол. 

[фашкати] <<гидити. бруднити, смі
тити•> Нед; - очевидно, афективне утво
рення, Паралельне ДО р. nачкать <<бруд
НИТИ•>, П. [packac] <<ТС.•>. 

[фая] <<буря (в горах)•> Куз; - не
ясне. 

фаЯнс <<ВИд тонкої кераміки•>; - р. 
бр. болr. фаЯнс, п. fajans, ч. fajans. 
fayence, faїence, слr.І.. fajansa, м. фаjанс, 
схв. фаjанса, слн. fajansa; - запози
чення з французької мови; фр. faїence 
«ТС. •> виникло в результаті скорочення 

словосполучення vaisselle de Faїence <<ПО
суд з Фаенци•> (іт. Faenza - назва міс
та в Італії, де виробляли фаянс). -
СІС2 868; Чернь1х ІІ 305-306; Фасмер 
IV 188; Горяев 392; St. wyr. obcych 208; 
РЧДБЕ 758; Dauzat 312; Кlein 571. 

[фанти] <<маяти, махати, хитати•>; -
афективне утворення, паралельне до 
[хвіяти] <<Хилитися•>, [хвіятися] <<ХИ
татися•> (пор.). 

фе (вигук для вираження відрази, 
осуду, незадоволення), [хве] <<те.•>, фе
кати «Говорити фе; [висловлювати не
хіть, відразу Шейк].>; - р. фи, бр. фа, 
П. fe, fi, Ч. fi, ff, СХВ. pt, СЛН. fej <<ТС.•>; -
афективне утворення інстинктивного 

походження, що імітує звук плювання; 

пор. р. фу, фуй, лат. fu <<тьху•>, гр. <pu 
(вигук болю і досади), <рєu <<ОХ•>, фр. 
ст. іт. fi <<ТЬХУ•>, нвн. pfui <<ТС.•>. - Фас
мер, IV 208; Stawski 1 227; Machek 
ESJC 141; Walde-Hofm. І 555.- Пор. 
ве1 , пхе, тьху. 

[феб.РаІ <<Пропасниця, лихоманка•> 
Шейк, lфuбра Шейк, фрuбра Шейк, 
О, хрuбра ВеБ] <<ТС.•>, ст. фебра <<Те.•> 
(XVIII ст.); - п. febra, [frebra, frybra] 
«ТС.•>, ч. febrilnf <<гарячковиЙ•>, слц. febri
lita <<Підвищення температури понад 38°•>, 
болr. фебрис <<Пропасниця•>, хорв. febra, 
слн. febris <<ТС.•>; - запозичення з ла
тинської мови; лат. febris <<ТС.•> спорід
нене з favilla <<гарячий попіл•>, foveo «rрію, 
зігріваю•>, псл. *degьtь, укр. дьоготь. -
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Stawski І 225; Bruckner 120; Holub-Lyer 
164; РЧДБЕ 758; Walde-Hofm. І 466-
467, 471-472. -Див. ще дьоготь. 

февд - див. феодал. 
[февраль] <<лютий (другий місяць ка

ле,ндарного року)•> Шейк; - р. фев
раль, др. феврарь, феуларь, слц. 
februar, вл. februar, болr. м. февруари, 
схв. фебруар, слн. februar, стсл. фЕк
РV"рь; - через посередництво сгр. 

<рє[3роuарІ(о)<;; запозичене з латинської 
мови; лат. februarius <<Місяць ритуально
го очищення•> пов'язане з Februa <<Щоріч
не свято культового очищення в люто

му, останньому місяці римського ро

ку•>, februum <<засоби очищення, обряд 
очищення•>, дальші зв'язки яких непев
ні. - Фасмер IV 188; гез 211; ЧерНЬІХ 
ІІ 306; РЧДБЕ 758-759; Кluge
Mitzka 188; КJein 580; Walde-Hofm. І 
472-473. 

Февронія, Февросія, Февроня, Фев
рося, Феня, Хівря, Хівруня, Хівруся, 
ст. Февроніа (1453), Феуроніа <<Лест
нокуплена•> ( 1627); - р. Феврони я, бр. 
Фяур6нія, Хаур6нія, др. Февронія, п. Fe
bronia, болг. Февр6нuя, м. Феврониjа, 
схв. Феврониjа, слн. Fevronija, стсл. Ф€
кроонт; - через церковнослов'янське по
середництво заnозичене в давньоруську 

мову з грецької; сгр. Фє[3рwvіа, очевидно, 
пов'язане з діалектними формами лат. 
Faber (від faber <<майстер, художник•>, 
пор. фр. ст. Fevre, Febre), до якого зво
диться й ФабрИцій. - Вл. імена 166; 
Беринда 238; Спр. личн. имен 527; Илчев 
508; Dauzat Dict. des noms 254-255. -
Пор. ФабрИцій. 

[феделка] <<Покришка•> ДзАтл ІІ, 
Лизанец, [федевк:а, федuвка, федь6в
ка, фидь6вк:а] «ТС.•> тж; - запозичен
ня з угорської мови; уг. fedel (fбdel) <<дах, 
покрівля; кришка» пов'язане з fedni 
(fodni) <<покривати, накривати•>, спорід
неним з мане. pєnt-, pant- <<Закривати•>, 
хант. penta <<ТС.; зачинити», комі подан 
<<заслінка, дверцята•>, удм. подьtньt <<При
щикнути•>, що разом продовжують ф.-уг. 
*pentз- <<Накривати•>. - Лизанец 630; 
ДзАт л ІІ 175; MNTESz І 858-859; 
Льпкин-Гуляев 227; MSzFUE І 187. 
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федерація <<форма державного уст
рою; союзна держава; союз, об'єднання•>, 
федералізм, федераліст, федерат (іст.), 
федеральний, федератИвний, федеру
вати; - р. болг. федерация, бр. фе
дзрсіцьtя, п. fedeгacja, ч. fedeгace, сJщ. 
federacia, м. схв. федерсіциjа, слн. fe-
4eracija; - запозичення із західноєвро
пейських мов; фр. fedeгation, н. Fodeгa
tion, англ. federation походять від пізньо
лат. foedcratio <<СОЮЗ•>, утвореного від 
лат. foederatus <<союзниЙ•>, похідного від 
foedus (род. в. foederis ) <<союз, угода•>, 
що пов'язане з лат. fїdo <<вірю, довіряю, 
покладаюся•>, спорідненим з гр. ш:і~w 
«Переконую•>, алб. Ье <<клятва, присяга•>, 
укр. [бідИти] <<лаяти, ганьбити•>. - СІС2 

868; Чернь1х ІІ ЗО6; Kopalir\ski З 1 О; Ho
lub-Lyeг 164; РЧДБЕ 759; КІеіn 171, 
580-581; Walde-Hofm. І 49З-495. -
Див. ще бідйти. 

Федір (чоловіче ім'я), [Федор Нед, 
Шейк], Феодор Куз, [ Федорсішка Шейк, 
Федорець Шейк, Федорик, Федорко 
Шейк, Федунь Нед, Федуньо Нед, О, 
Федь, Федьо, Федкж Шейк, Федя, Фе
д.Яй тж, Фецак ВеЗа, Фецько ВеЗа, 
Фецьо ВеЛ, Хведір, Хведор Шейк, Хве
дик, Хведірко, Хведорець Шейк, Хве
д6рко, Хвеdь Шейк, Хведько, Ходор 
Нед, Ходько Нед, Педько, Дорко, ст. 
Ходор'Ь (1З70), Ведор'Ь (lЗ81), Федор'Ь 
(1386), Феодор 'Ь (l40З), Феди ко (l4З4), 
Фед ко (1444), Федорко ( 1444), Веодор'Ь 
(1470), Хведор (1487), Федько (1496), 
Веда ра (140 1 ) , Веадора (140 1), Федора 
(1480), Вєодwр'Ь <<Б(о)жі(и) да(р-ь)•> 
(1627), еєодwра (<б(о)годарованная•> 
(1627); - р. Фёдор, Феодора, бр. Фё
дар, Хвёдар, Хведар, Фядора, Хадора, 
Хвядора, др. Феодор'Ь, Феодора, слц. 
Fedor, Fedora, стсл. Ф€одор'Ь; - через 
церковнослов'янське посередництво за
позичене в давньоруську мову з грець

кої; гр. 0с:66wрщ утворене з основ 
слів ~с:6с;; <<Бог•> і bwpov <<дар, подару
нок•>.- Вл. імена 91-92, 166; Берин
да 210; Петровский 214-215; Спр. личн. 
имен 466, 527; Фасмер IV 188; Fгi~k І 
388-389. - Див. ще дар, дати, теїзм, 

феЄрія 

Теодор. - Пор. теологія, Федот, Фео
досій. 

Федора, Феодора, ФедорИська, Хве
дора, Хтодора, Хтодоря, Педора, Педо
ря, Дора- див. Федір. 

[федоська] (орн.) <<припутень, Co
lumba palumbus L.•> Дейн; - неясне. 

[федося] <<курка, що висиджує яй
ця•> Дейн; - неясне. 

Федот (чоловіче ім'я), Феодот Куз, 
Федь, Федьо, Федя, [Фтодот Шейк, 
Хведот, Хтодонт, Хтодот], ст. Федуть 
(1З78), Веодwm'Ь <<благоуханм (1627), 
Веоdwтїй <<Б(о)гом-ь да нм ( 1627); -
р. Федот, бр. Фядот, Хвядот, др. 
Феодот'Ь, стсл. ФЕWДО"Г'Ь; - через цер
ковнослов'янське посередництво запо
зичене в давньоруську мову з грецько'!; 
гр. 0с:66отщ (букв. <<даний богамИ•>) 
утворене з основи слова ~с:6с;; «Бог~ і 
-ботос;;, пов'язаного з бібwj.н <<даю•>. -
Вл. імена 92; Беринда 210; Фасмер lV 
188; Петровский 215; Спр. личн. имен 
466; Fгisk І З88-З89. - Див. ще 
дати, Теодор. - Пор. теологія, Федір, 
Феодосій. 

Федул - див. Феодул. 
феєрверк, феєрверкер <<майстер 

феєрверків•>; - р. фейерверк, бр. фе
ерверк, болг. фойерверк; - запози
чення з німецької мови; н. Feuerweгk 
складається з іменників Feueг <<вогонь•>, 
спорідненого з псл. *ругь <<ТС.•>, укр. 
[пирій] <<присоК•>, і Weгk (свн. двн. wёгс) 
<<робота•>, спорідненого з днн. дісл. гол. 
werk, дангл. weorc, гр. Ёfyov «ТС.•>, 
opyavov <<ЗНаряддЯ•>. - СІС 868; Чер
НЬІХ 11 ЗО6; Фасмер JV 188; РЧДБЕ 
77З. - Див. ще верстат, пирей. -
Пор. орган', фаЄрка. 

феЄрія «вистава казкового, фантас
тичного змісту; фантастичне видови
ще•>, феєрИчний; - р. болг. феерия, бр. 
феерьtя, п. fеегіа, ч. fеегіе, слц. fеегіа, 
схв. феериjа; - запозичення з фран
цузької мови; фр. fеегіе <<чари•> похо
дить від fee <<фея, чарівниця•>. - СІС2 

868; Чернь1х ІІ ЗО6; Kopalir\ski З 1 О; 
Ho!ub-Lyer 164; РЧДБЕ 759; Dauzat 
318. - Див. ще фея. - Пор. Фата
моргана. 
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фез - див. фес. 
фейлетон, фейлетоніст; - р. бр. 

фельет6н, п. felieton, ч. fej(e)ton, feuille
ton, слц. fejton, вл. fejeton, болг. фей
летон, м. фе;ьтон, схв. феютон, слн. 
feljton; - запозичення з французької мо
ви; фр. feuilleton <<фейлетон; рубрика•> 
(букв. <<ЛИСТОЧОК, аркуШИК•>) ПОХОДИТЬ Від 
feuil!e <<ЛИСТОК, аркуШ•>, ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО 
лат. folium <<листок•>. - СІС2 868; Чер
ньrх ІІ 307; Фасмер IV 189; Kopalinski 
311; Holub-Lyer 164; РЧДБЕ 759; 
Dauzat 321-322. -Див. ще фоліант. 

[фейса] <<сокира ВеУг; (заст.) довга 
сокира 0•>, [фuйса] <<Сокира-колун•> Ли
занец; - запозичення з угорської мо
ви; yr. fejsze <<ТС.•> задовільної етимоло
гії не має; зіставляється з fejt <<Порати, 
лущити•>, feslik <<звільнятися, розв'язува
тися•>.- Лизанец 631; MNTESz І 865. 

[фейфер] (у виразі завдати фей
феру <<дати прочухана, дати перцю•> 
Шейк);- р. [фефер, пфефер] <<ТС.•> (у 
виразах задать феферу, задать пфей
феру); - запозичення з німецької мо
ви; н. Pfeffer <<перець•> походить від 
лат. piper <<ТС.•>.- Фасмер IV 191; 
Преобр. ІІ 44; Горяев 392. - Див. ще 
перець. - Пор. хвехвер. 

фекалії <<екскременти•>, фекаль
ний; - р. болг. м. фекалии, бр. фе
калії, П. feka\ia, Ч. СЛЦ. feka\ie, ВЛ. feka\ije, 
схн. фекалиjе, слн. fekalije; - очевидно, 
через посередництво н. Fekalien запозиче
не з новолатинської мови; нлат. faecaliae 
зводиться до лат. faex (род. в. faecis) <<Від
стій, осад, гуща; нечистоти•>, етимологіч
но неясного. - ССРЛЯ 16, 1297; Ko
palinski 310; Holub-Lyer 164; РЧДБЕ 
759; КІеіп 580; Walde-Hofm. І 444-445. 

Фекла - див. Текля. 
[фелеrа] <<стара свита•>, [фелеrи] 

<<рваний одяг; ганчір'я•> Нед; - запози
чення з румунської мови; рум. [felega] 
<<Хустина•> пов'язане з felegos <<обірва
НИЙ•>. - Scheludko 144. 

[фелелувати] «ручатися•> Нед, [фе
лелювати Нед, фелєрувати О, филе
лювати Нед] <<ТС.>>, [филильовати] <<ТС.; 
відповідати•> Лизанец; - слц. [felel'ovac] 
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<<ВідповідатИ•>, схв. felelovati <<ТС.•>:
запозичення з угорської мови; уг. fele!ni 
<<Відповідати за кого, ручатися•> пов я
зане з fel <<частина, половина•>, спорід
неним з мане. роаІ, ра! <<nоловина; сто
рона•>, хант. реІ <<сторона•>, peldk <<поло
вина•>, комі рбv (р~І. p~v. р~) <<сторона; 
одне з пари•>, удм. ра! <<бік, сторона; міс
цевість; одне з двох, одне з подружжя•>, 
нен. пеля <<половина; частина (чогось)•>, 
що продовжують урал. *раІа <<полови
на•>. - Лизанец 630; MNTESz І 872-
873; Льrткин-Гуляев 227; MSzFUE І 
194-196. 

[фелетелник] <<сангвінік•> Нед; -
неясне. 

[фел€р] <<вада, недолік•> О, фалір <<не
долік, фізична вада•> Корз; - запози
чення з польської мови; п. feler <<Вада, 
ушкодження, каліцтво; помилка•>, [felor] 
<<ТС.•>, як і м. фелер, схв. фелер «ТС.•>, 
походить від нім. Fehler <<Помилка, вада, 
непорозуміння, недоліК•>, пов'язаного з 
fehlen <<Не вистачати; бути відсутнім; по
І\1ИЛЯТИСЯ•>, джерелом якого є лат. fallere 
«обманювати, дурити~. - О ІІ 329; SW 
І 730; Кluge-Mitzka 189. - Див. ще 
фальш. 

фелйнник, филuнник - див. хви
лівнИк. 

[фелйнь] (бот.) <<дивина волотиста, 
Verbascum lychnitis L.~ Шейк, Mak, 
[фолинь] <<ТС.•> См; - неясне. 

Фелікс (чоловіче ім'я), ФеАь, Ф~ля, 
Фелікса (жіноче ім'я), Феля, Ела, Еля, 
ст. Филікс'Ь <<Щасливьr(и), фортунньr(и)» 
( 1627); - р. Феликс, бр. Фелікс, п. 
вл. Feliks, ч. Felix, слц. Felix, схв. Фе
ликс, слн. Feliks; - запозичення з ла
тинської мови; лат. fellx <<родючий; ща
сливий; багатиЙ•> пов'язане з fetus <<На
родження; врожаЙ•>, fenus <<Приріст, при
буток» і далі з fello, <<ес у•>, псл. deti, 
dojiti, укр. діти, доїти. - Вл. імена 
92; Бе ринда 238; Петровский 216; Спр. 
личн. имен 466; Кореспу 64; Walde--;
Hofm. І 474-475. -Див. ще діти\ дої
ти. - Пор. Феліцата. 

Феліцата (жіноче ім'я), Феліцита
та;- р. Фелицата, Фелuцитата, бр. 



фелонь 

Феліцата, п. Fe!icyta, сJщ. Fe!icitas, 
Fe!icita, болг. Фелисuта, м. Фелици
та, схв. Фелицита; - запозичення з 
латинської мови; лат. fё!Tcitas <<родючість; 
щастя, добробут•> походить від fёl!x 
«родючий, щасJІивий, багатИЙ•>. - Вл. 
імена 166; Петронский 216; Спр. JІИЧН. 
имен 527. -Див. ще Фелікс. 

фелонь <<риза священика•>; - р. бр. 
фелонь, др. фелонь, бош. заст. фил6н, 
с.-цсл. феІ\ооь, стсл. ф€1\онь; - запози
чення з грецької мови; гр. <ршv6Лf)с;;, 
(сгр. <ршЛ6vюv, <ршv6Люv) <<ТС.•> пов'я
зане з сршvоЛіс;; <<сяючиЙ•>, <paivw <<ЯВ
ЛЯЮ•>, cpaєivw <<сяяти, блищати•>. - Фа
емер IV 188-189, ГСЗ ІІІ 211-212; Го
ряев 392; РЧДБЕ, 759. - Див. ще фа
етон. - Пор. Фаїна. 

[фель1 ] <<хутро•> Нед; - запозичення 
з німецької мови; нвн. Fe!! (двн. свн. 
vёl) <<ТС.•> споріднене з англ. fel!, дісл. fja!!, 
гот. fi!!. лат. pe!lis, гр. кЄЛf..Іа, лит. pleve 
«nлівка, оболонка•>, rrcJІ. *pelna, укр. пе
лена.- Кluge-Mitzka 192; Vries AEW 
123. - Див. ще пелена. - Пор. пліва. 

фель2 
- див. филь. 

фельд'Єгер <<Військовий або урядо
вий кур'єр•>: - р. фельд·ьегерь, бр. 
фельд'егер, п. feldjeger, болг. фелд
егер; - запозичення з німецької мови; 
н. Fe!djager утворене зі слова Fe!d (свн. 
vёlt(a), двн. fё!d <<ПOJJe•>), спорідненого з 
англ. field <<ТС.•>, дісл. fo!d <<земля•>, лит. 
p!otas <<ПЛОЩа•>, ПСЛ. poije, укр. nоле, і 
Jager <<МИСJІивець, стрілеuь•>. - СІС 869; 
Kopalinski З 11; К!uge-Mitzka 191; Vries 
AEW 137; К!еіп 589. - Див. ще €гер, 
поле. - Пор. план. 

фельдмаршал; - р. бр. фельдмар
шал, п. fe!dmarszatek, ч. fe!dmarsa!(ek), 
слц. feldmarsal, болг. фелдмаршал, м. 
фелдмаршал, схв. фёлдмаршал, слн. 
feldmarsal; - запозичення з німецької 
мови; н. Feldmarschall утворене зі слів 
Feld <<ПOJJe•> і Marschall <<маршал•> як 
калька фр. marechal de camp, букв. 
•польовий маршал•>. - СІС2 869; Фас
мер IV 189; Kopalir\ski З 11; РЧДБЕ 759; 
Кluge-Mitzka 191. - Див. ще мар
шал, фельд'Єгер. 

фелЮга. 

фельдфебель;- р. фельдфебель, 
ст. фельтвебель, бр. фельдфебель, п. 
fe!dfebel, ч. feldvebl, feldbebl, слц. feld
vebel, болr. М. фелдфебел, СХВ. фелбебл, 
cJIH. feltivebel <<ТС.•>; - запозичення з 
німецької мови; н. Feldwebel <<ТС.•> (ран
нє нвн. feld weibel) утворене зі слова Feld 
<,rюле•> і -~·еЬеІ, пов'язаного з нвн. Weibel 
(двн. weibil) <<судовий виконавець•>, що 
походить від двн. weibбn <<рухатися ту
ди й сюди•> (нвн. weben <<Ткати•>). -
СІС~ 869; Шелудько 49; Richhardt 47; 
Фасмер IV 189; Чернь1х ІІ ЗО6; Kopa
liг\ski З 11; Holub-Lyer 164; РЧДБЕ 759; 
Кluge-Mit:z;ka 191, 844.- Див. ще 
фельд'Єгер. - Пор. вафля. 

фельдшер, [фельчер І <<фельдшер•> 
Нед, [фенчир, фершал тж, хве,ошал] 
<<ТС.•>, фельдшерИця, фельдшерка, [хвер
шалка], фельдшерувати; - р. фельд
шер, бр. фельчар, п. felczer, ч. felcar, 
слu. felciar, болг. м. фелдшер, схв. фел
чер; - запозичення з німецької мови; 

н. Fe\dscher (< Feldscherer), спочатку <<вій
ськовий, польовий хірург•>, утворене зі 
слова Feld <<Поле~ і -scherer, похідного від 
scheren (свн. schёrn, двн. skёran) <<рі
зати, стригти•>, спорідненого з англ. 

shear, дісл. skёra «ТС.•>, лит. sk\rti <<Відок
ремлювати•>, гр. иєірw <<Стрижу•>, псл. 
kora, укр. кора. - Richhardt 47; Фас
мер IV 189; Чернь1х Il ЗО7; Bri.ickner 120; 
Stawski І 226; Holub-Lyer 164; РЧДБЕ 
759; Кluge-Mitzka 191, 64З; Vries AEW 
490; КІеіn 1432. - Див. ще кора, 
фельд'Єгер. 

фелЮга <<Невелике вітрильне суд
НО•>, фелЮка (заст.), [фелюн Шейк] 
<<ТС.•>; - р. фел1ога, [фелука, фелЮк], 
бр. фелЮга, п. слц. feluka, ч. [eluka, 
болг. фелука, схв. фелука; - запози
чене з арабської мови, можливо, через 
посередництво італійської (іт. [eluca); 
ар. fuluka, пов'язане з fulk <<човен, ков
чег•>, загальноприйнятої етимології не 
має; можливо. споріднене з гебр. pelekh 
<<Веретено•>; виводиться також від гр. 

Є<р6Люоv «човен•> (букв. <<човен, який тя
гнуть на буксирі•>), утвореного з є<р(єm-) і 
ЄЛхw <<ТЯГНУ•>, що споріднене з псл. 
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*velkti, укр. волоктИ, волок. - СІС2 

869; Фасмер-Трубачев JV 189; Шипо
ва 355; Kopalir\ski З 11; Holub-Lyeг 164; 
Lokotsch 66; КІеіn 583. - Пор. волок
тИ, епігон, епіграма. 

фемінізм <<політичний рух за права 
жінок•>, фемінізація (біол.), фемініст, 
феміністИчний, феміністський, фемі
нізувати; - р. феминИзм, бр. фемі
нізм, п. feminizm, ч. feminismus, слц. 
feminizmus, болг. феминИз'Ьм, м. феми
нz.і.зам, схв. феминuзам, слн. feminlzem; 
- запозичення з французько'! мови; 
фр. feminisme утворене від лат. fёmina 
<<Жінка•>, спорідненого з fёi<;J <<ССУ•>, псл. 
deti, dojiti, укр. діти, доїти. - СІС 
869; Kopalir\ski 312; Holub-Lyeг 164; 
РЧДБЕ 759; КІеіn 583; Walde-Hofm. І 
476_:,477. - Див. ще діти\ до1ти. -
Пор. Фелікс. 

фен 1 <<сухий теплий вітер з гір•>; -
р. фен, п. fohn, fen, ч. слц. fohn, болг. 
фьон, схв. фен, слн. fen нс.»; - запози
чення з німецької мови; н. Fohn (Foehn, 
свн. fcenne, двн. phonno) <<сухий альпій
ський вітер•> походить від нлат. faonius, 
лат. (ventus) favonius неплий західний 
вітер•>, пов'язаного з foveo «rрію•>, спо
рідненим з лит. degti <<горіти, палити•>, 
ПСЛ. *zegti <<ПаЛИТИ>>, укr. (жечИ, ЖегтИ), 
р. жечь <<ТС.•>. - СІС 869; Kopalir\ski 
328; Кluge-Mitzka 211; Walde-Hofm. 
І 469; КІеіn 578-579, 606. - Див. ще 
жеrтИ. - Пор. дьоготь, фен2 • 

фен2 <<аnарат для сушіння волосся, 
рук тощо струменем нагрітого повіт

рЯ•>; - р. бр. фен, п. fohn, fen, ч. слц. 
fohn, fen, болг. фьон, схв. фен, слн. fen 
<<ТС.•>; - запозичення з німецької мови; 
н. Fon як фабрична марка апарата по
стала від назви вітру Fohn <<фен•>; ви
ведення від англ. fan <<Віяло, віялка•> 
(СІС2 869, ССРЛЯ 16, 1305) безпідстав
не; звукова диференціація фен і фён у 
російській мові склалася пізніше. - Ko
palir\ski 328; Paul DWb. 197-198. -
Див. ще фен1 • 

[фена] (бот.) <<nовитиця, Cuscuta 
L.•> Mak, ВеНЗн, ВеУг; - не зовсім 
ясне; можливо, запозичене з угорської 
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мови; уг. fene <<чорт; ракова виразка», 
утворене від fen <<точити, гострити•>, 
могло б відповідати таким назвам цієї 
рослини, як схв. ~аволски конац <<Чор
тів кінець•>, н. Teufelszwirn <<Чортова пря
жа•>, фр. cheveluгe du diable (cheveux du 
diable) <<ЧОртове волосся». - MNTESz 
І 883. 

[фенделєнка] <<порваний одяг, лах
міття.>; - видозмінене запозичення з 
польської мови; п. [fendel] <<хоруговка, 
прапорець•> походить від н. Fahndel <<флю
гер, вимпел, прапорець; легкий літній 
одяг•>, зменш. від Fahne (< двн. fano) 
<<прапор•>, спорідненого з днн. fano <<шма
ток тканини, ганчірка», дфриз. fona, 
дангл. гот. fana <<ТС.•>. - Richhaгdt 47; 
SW І 731; Кluge-Mitzka 180.- Див. 
ще фана. 

[фендериrа] <<вітрогонка, розпусни
ця•> О, [фендерИця, фендря] <<тс.•> тж; -
не зовсім ясне; можливо, афективні утво
рення, пов'язані з уг. fenegyeгek <<Від
чайдушна голова•>, fondoгkodni <<плести 
інтриги, умишляти зле, підводити під
ступ•>. 

фенікс <<казковий птах, що, згорів
ши, відроджується з попелу•>, ст. фИнікс'Ь 
(1627);- р. болг. м. схв. феникс, бр. 
фенікс, п. feniks, ч. fenix, слц. fenix, 
слн. feniks; - запозичення з грецько'і 
мови; гр. qюivt~ <<фенікс•> походить від 
єг. bjn, етимологія якого неясна; виве
дення від гр. qюivt~ <<багряний», <po1v6c;; 
<<кольору крові•> (Boisacq 1032-1033) 
неприйнятне з огляду на єгипетський ха
рактер куJІьту фенікса; омонімія <poiVI~ 
<<фенікс•> і <poiV1~ <<багряниЙ•> постала вна
слідок вторинного зближення. - СІС2 

869; ССРЛЯ 16, 1307; Kopalir\ski 312; 
Holub-Lyer 164; Skok І 511; Fгisk ІІ 
1032. 

фенол <<органічна сполука, похідна 
бензолу•>; - р. бр. болг. фенол, п. ч. 
слц. вл. fenol, м. фенол, схв. фенол, 
слн. fenol; - запозичення з французь
кої мови; термін фр. phenol утворив 
у 1841 р. французький хімік А. Лоран 
{А. Laurent, 1807-1853) з основ гр. 
<paivw <<свічу•>, сnорідненого з дінд. bhati 



фенологія 

•світить, блищить•>, вірм. banam <<Відкри
ваю, показую», дірл. ban <<білий, світлиЙ•>. 
і лат. oleum ~олія•>. - СІС2 870; Kopa
linski 312; Holub-Lyer 164; Gamillscheg 
699; КІеіn 1172; Frisk ІІ 983-984. -
Див. ще олИва, фантазія. - Пор. білий, 
фаетон. 

фенологія (біол.) <<наука про се
зонні явища в неживій і живій природі•>, 
фенолог, фенологічний; - р. болr. фе
нол6гия, бр. фенал6гія, п. fenologia, ч. 
fenologie, слц. fenologia, схв. фенол6-
гиjа, слн. fenologlja; - запозичення з 
німецької мови; н. phanologisch <<фено
логічниЙ•> утворене Фрітчем у 1853 р. від 
ОСНОВ Гр. <pC!lVW <<СВічу(сь), ВИЯВЛЯЮ•> і 
-Лоуіа, пов'язаного з Л6ущ <<слово, вчен
НЯ». - СІС2 870; ССРЛЯ 16, 1308; Ko
palinski 312; Gr. Fwb. 575; КІеіn 1172. -
Див. ще логіка, фантазія, фенол. 

феномен <<рідкісне, незвичайне, ви
няткове явище•>, феноменалізм (спец.), 
феноменаліст, феноменалістИчний, фе
номенальний; - р. бр. феномен, П. ВЛ. 
fenomen, ч. слц. слн. fenomen, болг. м. 
феномен, схв. феномен; - запозичен
ня із західноєвропейських мов; н. Pha
nomen, фр. phenomene, англ. phenome
non походять від пізньолат. phaenome
non, ЯКе ЗВОДИТЬСЯ ДО гр. <patVOfJЄVOV <<Те, 
що з'являється•>, пов'язаного з <paivw <<СВі
чу(сь), з'являюся, показуюся•>. - СІС2 

870; ССР ЛЯ 16, 1 309; Чернь1х ІІ 307; 
Kopalinski 312-313; Holub-Lyer 164; 
Gr. Fwb. 575; Dauzat 554; КІеіn 1172. -
Див. ще фантазія. - Пор. фенол. 

фенхель (бот.) <<Foeniculum vulgare 
МіІІ.•>;- fJ. бр. фенхель, п. fankul, lfen
kiel, fankielj, ч. fenykl, слц. fenikel; - за
позичення з німецької мови; н. Fenchel 
•фенхель•> (свн. vёn(i)chel, двн. fёnihhal, 
fenich) походить від лат. fёniculum 
•кріп», утвореного від етимологічно не
ясного fёnum <<сіно•> з огляду на харак
терний запах кропу. - СІС2 870; ССРЛЯ 
16, 1311; Holub-Lyer 165; Кluge
Mitzka 192; Walde-Hofm. І 478. 

Феоген (чоловіче ім'я); - р. Фео
ген, бр. Феаген; - запозичення з гре
цької мови; гр. 8єoytvГJ<;; утворене з ос
нов СЛіВ ~ЕО<;; <<БОГ>> і УЕVЩ <<ПОХОДЖеН-

Феодосій 

ня, народження•>.- Петровский 217; 
Спр. лич,н. имен 466. - Див. ще ге
неза, теїзм. - Пор. Федір. 

феодал <<Представник панівного класу 
в феодальному суспільстві•>, феод <<спад
кове земельне володіння васала, лен•>, 
[февдJ «ТС.•>, феодалізація, феодалізм, 
феодальний; - р. болг. феодал, бр. 
феадал, п. feuda!, ч. слц. feudal, вл. 
feudalizm, feudalny, м. феод, феуд, схв. 
феудалац, слн. fevdalen; - через фран
цузьке посередництво (фр. feodal <<фео
дальний •>) запозичене з латинської мо
ви; елат. feodalis є похідним від feodum 
<<ВИд земельної власності•>, що виникло 
на базі франк. *fёhu-od, утвореного з 
*fёhu <<худоба•> (гот. falhu <<МаЙНО•>, двн. 
fihu <<худоба•> ), і *od <<Власність•>, або на 
базі герм. *fёhu шляхом вирівнювання до 
лат. allodium «Цілковита власність на зе
млю•> (з франк. *al-od, де *аІ <<увесь•>, 
*od <<власність»). - СІС2 870; Фасмер 
IV 189; Чернь1х ІІ 307; Kopalinski 315; 
Holub-Lyer 165; Dauzat 319, 323; 
Кluge-Mitzka 195; КІеіn 53, 587. 

Феодосій (чоловіче ім'я), [Федос 
Шейк, Фесь Шейк, Феська, Фтодос 
Шейк, Хвед6с, Хвед6сь, Хвесь, Хве
сько Пі, Хтод6с, ХтодосьJ. Тодос, То
досій, Тодось, Тод6х, Феодосія (жіно
че ім'я), Феня Шейк, Феся, Феська, 
[ Фтод6ха Нед, Шейк, Хвед6ска, Хвед6-
ся, Хвена Нед, Пі, Хвеся, Хвеська, Хто
д6ска, Хтод6ська, Хтод6ся, Одоска 
ВеЛJ. Теодозія, Теодозя, Тодоська, То
доска, Тодося, Т6ся, ст. Феодосий 
( 1430), Веодосей (1445), Веодосія (жін., 
1398), Веодох:ій <<Б(о)жее даянЇе•>, Вео
дwсїа <<б(о)годанна•> (1627);- р. Фео
досий, бр. Фяд6сій, др. Веодосии, п. 
Teodozy, ч. Theodosius, слц. Teodoz, 
болг. Теодоси(й), слн. Feodoz~. цсл. 
Ф€wдосіІ1; - через церковнослов'яись
ку мову запозичене в давньоруську з 

грецької; гр. 8єоб6тщ утворене з ос
нов іменників ~є6<;; <<Бог•> і 66at<;; <<дару
НОК•>, пов'язаного з бiбwf..lt <<даю•>. -
Вл. імена 92, 166; Беринда 210; Петров
ский 217-218; Спр. личн. имен 466, 
527; Суперанская 83; Илчев 482; Frisk І 
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Феодул 

388-389,; Boisacq 186. - Див. ще 
дати, теїзм. - Пор. Федір. 

Феодул (чоловіче ім'я), Федул, [Хве
дул\, ст. С-1Еодул'Ь <<Б(о)жій ра(б)•> (\627); 
- р. Феодул, бр. Феадул, Фядул, др. 
Веодул'Ь, болг. Тодул; - запозичення 
з грецької мови; гр. 8є:66оuЛщ, букв. 
<<Божий раб•>, утворене з основ іменни
ків ~є:6<;; <<Бог•> і боuЛо<;; <<раб•>, запози
ченого з неясного джерела. - Вл. іме
на 93; Беринда 210; Петровский 218; 
Спр. личн. имен 467; Илчев 487; Frisk 
І 412; Boisacq 198. -Див. ще те'ізм. 

ФеоктИст (чоловіче ім'я), ТеоктИст, 
[ОктИс, ОхтИстій\, ФеоктИста (жіноче 
ім'я), ТеоктИста, [ОхтИсаІ, Феня, Фея, 
ст. Веактист'Ь (1455), Феоктист'Ь 
(\458), Веокті'ст'Ь <<Б(о)гом-ь с(-ь)зданм 
(1627);- р. ФеоктИст, бр. Феакціст, 
др. Феохтист'Ь, стсл. Феwктнсrь; -
через церковнослов'янську мову запо
зичене в давньоруську з грецької; гр. 
8є:6иnспо<;; <<створений Богом» склада
ється з основ слів ~є:6<;; <<БОГ•> і иті~w 
<<породжую, пускаю на світ, роблю•>. -
Вл. імена 93, 167; Беринда 210; Петров
ский 218; Спр. личн. имеІ;І 467; Супе
ранская 83. - Див. ще теїзм, тИтар. 

Феона (жіноче ім'я), Феонія; - р. 
Феона (чоловіче і жіноче імена), бр. 
Фяона, болг. Теона, ТеонИя (жіночі 
імена); - не зовсім ясне; виводиться 
від основ гр. ~є:6<;; <<Бог» і v6o<;; <<думка, 
розум•>. - Вл. імеІ;Іа 167; Петровский 
219; Спр. личн. имен 467; Илчев 482. 

Феофан (чоловіче ім'я), Теофан, 
Фан, [Техвсін, ОфсінкоІ, Феофанія (жі
ноче ім'я), Фаня, ст. Веофан'Ь <,б(о)го
явле(н)•> ( 1627); - р. Феофан, бр. 
Феафан, Таафан, др. Феофан·ь, r1. слц. 
Teofan, ч. Theofan, болг. Теофан, м. Тео
фан, схв. Теофан, слн. Teofan, стсл. Ф€о
фАн'Ь; - запозичення з грецької мови; 
гр. 8є:oqнxvf)<;;, букв. ~явлений Богом•>, 
утворене з основ слів ~є:6<;; <<БОГ•> і 
<paivw <<являюсь, показуюсь•>. - Вл. іме
на 93; Беринда 210; Петровский 220; 
Спр. личн., имен 467; Илчев 482. -
Див. ще теїзм, фантазія. - Пор. бі
лий, фаетон. 
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Ферапонт 

Феофіл (чоловіче ім'я), Теофіл, 
Філько, І Тоф[ль ВеЛ], Феофіла (жіно
че ім'я), Теофіла, Теофілія, Філя, ст. 
Веофіл'Ь <<б(о)гоприятньІЙ•> (1627); -
р. ФеофИл, бр. Феафіл, др. ЕJеофил'Ь, п. 
слц. Teofil, болr. Теофил, м. Теофил, схв. 
Теофил, слн. Teofil, стсл. Ф€офм'Ь; -
запозичення з грецької мови; гр. 8є:6<рtЛГJ<;; 
<<улюбленець Божий, угодний Богові•> 
утворене з основ слів ~є6<;; <<Бог•> і 
<ріЛє:w <<ЛЮбЛЮ•>, <ріЛщ <<улюблений, лю
бий, дорогий; друг, приятель•>. - Вл. 
імена 93; Бе ринда 21 О; Петровский 
220; Спр. личн. имен 467; Илчев 
482. -Див. ще те'ізм, філологія. 

Феофілакт (чоловіче ім'я), Тео
філакт, ст. Веофілrік( т) <<Б(о)го(м) 
храненм (1627); - р. Феофилакт, 
бр. Феафілакт, болr. Теофилакт, стсл. 
Ф€офнІ\АКТ'Ьj - через церковнослов'ян
ську мову запозичене з грецької; гр. 
8є:о<рuЛаито<;; <<Богом бережениЙ•> утворе
не з основ іменників ~є:6<;; <<Бог•> і ети
мологічно неясного· <рuЛа~ <<сторож, 
вартовиЙ•>. - Беринда 210; Петров
ский 220; Спр. JІичн. имен 467; Илчев 
482; Frisk ІІ 1048-1 049; Boisacq І 041. 
- Див. ще те'ізм. 

[феральний\ <<НещасливиЙ•> Куз, 
Шейк; - р. заст. феральньtй, п. feralny; 
- запозичення з латинської мови; лат. 

fёralis «Траурний, похоронний, належний 
померлим•> зіставляється з лит. dvase, 
dv~sia <<дух, дихання, душа•>, укр. душа; 
менш переконливим є зведення лат. fёralis 
ДО fёriae <<СВЯТа, СПОЧИНОК>> (Ernout
Meil\et І 331).- Kopalir\ski 313; Sta
wski І 226; Bruckner 120; КІеіn 413, 
584; Walde-Hofm. І 479-480. - Див. 
ще душа. 

Ферапонт (чоловіче ім'я), Тера
понт Куз, ст. Верап6нт·ь <<раб-ь, угод
ни(к)•> (1627);- р. бр. Ферапонт, болг. 
Терапонт, цсл. Ф€рАnонrь; - через 
церковнослов'янську мову запозичене з 
rреuької; rp. 8є:pa1rwv, род. в. 8є:ра1rоvтщ, 
походить від ~є:pa1rwv <<слуга; супутник, 
товариш, соратник•>. - Вл. імена 93; 
Беринда 210; Петровский 220-221; 



ферділь 

Спр. личн. имен 467; Суперанская 83; 
Илчев 482; Fгisk 1 663-664; Boisacq 
340-341. -Див. ще терапія. 

[ферділь] <<четвертина (міра сипу
чих тіл)•> Нед, Шейк, ВеЗн, [ферде
лuнка Нед, фертеілька НЗ УжДУ 14, 
фирділь НЗ УжДУ 14, фірталок Шейк, 
фірталь НЗ УжДУ 14, фірталька тж] 
«ТС.•>: - п. заст. wiertel <<міра збіжжЯ•>, 
[wirtel] <<ТС.»; - запозичення з німець
кої мови; н. Viertel <<четверта частина, 
чвертЬ•> (свн. viertel, двн. fiorteil), спо
ріднене із снн. verdel <<ТС.•>, спочатку 
було складним словом (fior <<Чотири•> + 
teil <<частина•>): звук ду [фердільj ука
зує на нижньонімецьке джерело сло

ва.- Шелудько 50; Кluge-Mitzka 
822. - Див. ще ділИти, чотИри. 

фередже <<ВИд верхнього жіночого 
одягу в мусульман•>; давніше фере
джія; - болг. фередже, м. фере1,1е, 
схв. ферщю, слн. feredza; - запози
чення з турецької мови; тур. fегасе 
~фередже•> походить від сгр. qюрєсrіа 
<<сукня з широкими рукавами; спідни
ЦЯ». -Див. ще ферезія. 

[ферезія] <<старовинний верхній жі
ночий одяг•> Нед, Іферязь Куз, Шейк, 
ферЯзя Шейк, хверЯзя Недj <<ТС.•>: -
р. ферезь, ферязь, п. feгezja; - запо
зичене з грецької мови, очевидно, че
рез турецьке посередництво (тур. fегасе); 
crp. qюрєсrіа <<сукня, одяг•> пов'язане з 
срорЄ.w, <ptpw <<ношу•>, спорідненим з лат. 
fero <<ТС.•>, гот. ЬаІгаn <<НОСИТИ•>, вірм. 
berem <<беру•>, дінд. bhara ti <<бере•>, псл. 
bьrati <<брати•>. - Фасмер IV 190; Ши
пова 356; Kopalir\ski 313; Stawski І 
226; Bri.ickneг 120; Skok І 511; Bern. І 
280; Mikl. EW 58, ТЕІ І 295; Frisk ІІ 
1003-1005.- Див. ще брати.- Пор. 
фередже. 

tферек] (у виразі до фереку <<до
щенту•>) Шух;- неясне. 

ферзь <<фігура в шаховій грі, коро
лева•>, [ферезь, ферязь] <<ТС.•> Куз; -
р. бр. болr. ферзь; - запозичення з 
турецької мови; тур. farz, faгzi <<головна 
фігура в шаховій грі•> походить від 
перс. ferz <<nолководець, візир•> (на 

ферма 

Сході головною фігурою в шахах, крім 
короля, є також його візир), пов'язано
го з ар. farzan <<ферзь•>. - СІС2 871; 
Фасмер IV 190; Шипова 355; Mikl. EW 
58, ТЕІ І 296; Bern. І 280; Lokotsch 4 7; 
Rasanen Veгsuch 145. 

[ферИна] (морська риба) Берл, [фи
рuнка] <<атеринка, або довгулька, Atheгina 
pontica•> Шейк; - запозичення з грецької 
мови; гр. а~єріvГ] <<Atherina hepsetuS•>, 
а~с;р\vщ «ТС.•> Пов'язане З еТИМОЛОГіЧНО 
неясним <'х~~р <<остюк, полова, гост
рЯК•>. - Fгisk І 28; КІеіn 121. -Див. ще 
атерИнка. 

ферії <<канікули•>: - п. fегіе, ч. заст. 
fегіе, слц. заст. ferie <<дні відпочинку•>, 
вл. feгialny <<КанікулярниЙ•>, болг. ферия, 
м. ферии, схв. фериjе, слн. ferije; - за
позичення з латинської мови; пізньо
лат. fёгіа, мн. fёгіае <<вільні від праці 
дні, свята» походить від лат. ст. fёsiae 
«ТС.•>, пов'язаного з fёstus <<святковий, 
урочистиЙ•>, fanum <<храм, церква•>, гр. 
~є6<;; <<Бог•>, дінд. dhi~Qyab <<Побожний, 
благочестивий, відданий». - Stawski І 
226; Bri.ickner 120; Skok 1 512; Кluge
Mitzka 193; Walde-Hofm. І 454, 481; 
КІеіn 584. - Пор. те'ізм, фестиваль. 

ферма <<сільськогосподарське nід

приємство•>, [фарма] <<хутір•> Она, фер
мер, фермерство, [фармер] Куз, при
фермський; - р. бр. ферма, n. feгma, 
м. фарма, схв. фіірма, слн. faгma; -
запозичення з французької мови; фр. 
feгme <<ферма•> походить від лат. fiгmus 
<<Міцний, стійкий, непохитний; постійний 
(наділ землі)•>, пов'язаного з fегё, fегmё 
<<близько, майже, приблизно•>, fгёtus <<ЯКИЙ 
покладається, довіряє•>, гр. ~рёіvщ <<лава•>, 
~р~VЩ <<ОСЛіНЧИК Під НОГИ>>, ~рОVЩ 
<<стілець; троН•>, дінд. dhaгayati <<володіє, 
підтримує•>, dharaQab <<володіння», dhaг
mab <<звичка, звичай; закон, право•>, ав. 
darayeiti <<держить, володіє, підтри
мує•>.- СІС2 871; Акуленко 141; Фас
мер IV 190; Чернь1х ІІ 308; Kopalir\ski 
313; Dauzat 320; Walde-Hofm. І 505-
506; Eгnout-Meillet І 226; Baгtholomae 
692; КІеіn 594. - Пор. трон 1 , фірма', 
форма. 
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фермата (муз.) <<знак подовження 
звучання ноти або тривалості паузи•>; -
р. бр. болг. схв. фермата, п. ч. fermata, 
слц. fermata; - запозичення з італійсь
кої мови; іт. fermata <<зупинка•> пов'яза
не з fermare <<зупиняти, затримувати•>, 
спорідненим з лат. firmus <<Міцний, стій
кий, непохитниЙ•>, firmo <<Закріплюю•>. -
СІС2 871; ССР ЛЯ 16, І З 16; Kopalir\ski 
ЗІЗ; Кluge-Mitzka 19З; КІеіn 584; 
Mestica 587. - Див. ще фірма'. 

фермент, ферментація, фермент
ний, ферментатИвний, ферментацій
ний, ферментувати; - р. бр. болг. 
фермент, п. ч. слц. вл. ferment, м. фер
мент, ех в. фермен (а) m, слн. ferment; -
запозичення із західноєвропейських мов; 
фр. англ. ferment, нім. Ferment походять 
від лат. fermentum <<бродіння; дріжджі, 
закваска•>, спорідненого з дангл. beorma 
<<дріжджі, гуща•>. снн. barm <<пивні дріж
джі•>, berm, н. Barme <<ТС.•>, діран. berbaim 
<<киплю, клекочу•>, дінд. bhurati <<Піднімає
ться, здригається•>, також псл. burja, укр. 
буря.- СІС2 871; ССРЛЯ 19, ІЗІ6; 
Kopalir\ski З І З; Holub-Lyer 165; Dauzat 
З20; Gr. Fwb. 240; КІеіn 149, 584; Wal
de-Hofm. І 482-483; Ernout-Meillet І 
227. -Див. ще буря, бурити'. 

фермій (хім.) (штучний радіоактив
ний хімічний елемент); - р. болг. фер
мий, бр. фермій, п. ferm, ч. слц. fer
mium, слн. fermij; - назва, засвоєна з 
новолатинської наукової номенклатури; 
нлат. fermium утворене в 1955 р. від 
прізвища італійського фізика Е. Фермі 
(Enrico Fermi, 1901-1954).- СІС2 871; 
Волков 105-106; Фигуровский 133-
ІЗ4; Kopalir\ski 313; Holub-Lyer 165; 
РЧДБЕ 761; КІеіn 584. 

фернамбук (бот.) <<бразиль~ьке 
дерево з жовто-червоною деревиною, 

Caesalpinia brasiliensis L.•>; - р. бр. болг. 
фернамбук, п. ч. слц. fernambuk «ТС.•>; -
через французьке посередництво (фр. 
fernambouc) зводиться до назви порту 
в Бразилії Pernambuco <<Пернамбуко•>, 
через який вивозили це дерево в Єв
ропу.- СІС2 872; ССРЛЯ 16, 1319; 
St. wyr. obcych 215; Holub-Lyer 165. 
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ферфелити 

феро- (перша частина складних слів 
типу феромагнетИзм, феросплав із зна
ченням <<залізо, залізниЙ•>);- р. ферро-, 
бр. фера-, п. ferro-, ч. слц. слн. fero-, 
болг. м. феро-, схв. феро-; - пов'язане 
з основою запозиченого лат. ferrum <<за
лізо», яке походить, очевидно, з яко'ісь 

сеМітеької мови. - СІС2 872; ССРЛЯ 
16, 1320; Kopalir\ski 314; Holub-Lyer 
165; Walde-Hofm. І 485-486; Schrader 
Reallexikon І 240; КІеіn 585. 

ферт <<давня назва літери ф; джи
rун•>, фертик, [хверт, фертику
вdтий, фертом], хверцювати; - не 
зовсім ясне; можливо, утворення за 

зразком назв н:ро(о), н:рь(ь), хер'Ь(х), 
однак т викликає труднощі, й не ви
ключається елемент звуконаслідування; 
пов'язування (Matzenauer 156) з сгр. 
<рuртГJ<;; <<порушник спокою, неспокійна 
людина» непереконливе; значення <<джИ

rуН•> у слові вторинне й постало під впли
вом графічної форми ф. - Фасмер IV 
190; Slawski І 226. 

[фертиrати] <<грати на сопілці•>; -
неясне; можливо, звуконаслідувальне. 

ферула <<лінійка або палиця, якою 
карали учнів за провину•>; - р. бр. 
болг. ферула, п. ferula, ч. ferule, слц. 
ferul'a, схв. ферула; - запозичення з 
латинської мови; лат. ferula <<прут, різ
ка•>, очевидно, походить від *fesola, 
пов'язаного з festoca <<стеблина, травин
ка; жеЗJІ•>; дальші зв'язки затемнені. -
СІС2 872; ССРЛЯ 16, 1323; Bruckner 
21; Kopalir\s~i 314; Holub-Lyer 165; 
Machek ESJC 141; Walde-Hofm. І 487, 
489; Ernout-Meillet І 230; КІеіn 585, 
586. -Пор. берло. 

[ферфелитиj <<Густо падати•> (про 
сніг), [ферфеліти] <<те.•> Нед, [ферфела] 
<<метелиця•>, [ферфелиця] <<ТС.•>; - оче
видно, видозмінене запозичення з німе
цької мови; н. Verfall <<Занепад, завам 
пов'язане з fallen (двн. fallan) «падати•>, 
спорідненим із снн. снідерл. гол. vallen, 
днн. fallan, ді сл. falla, данг л. feallan, 
англ. fall, лит. pulti <<падатИ•>, юс. pult 
<<ТС.•>, прус. aupallai <<Знаходить•>, вірм. 
p'ul <<падіння, обвал•>; припускрлася дум-



фес 

ка про рум. fагfагі <<вештатися•> (Шелу
дько: falfai <<віяти, майоріти•>) як джере
ло українського слова. - Cranjala 259; 
Scheludko 144; Кluge-Mitzka 182. -
Пор. мерфелити. 

фес <<ВИд головного убору у формі 
зрізаного конуса з китицею•>, фез, феса, 
феска <<ТС.•>; - р. фес, феска, бр. феска, 
n. ч. слц. fez, болг. м. фес, схв. фёс, слн. 
fes; - запозичення з турецької мови; 
тур. fes <<ТС.•> походить від ар. Fas, на
зви міста в Марокко, де вироблялися 
ці шапки. - СІС2 872; Scheludko 144; 
Фасмер lV 191; Шипова З 56; Дмитриев 
500, 549; Kopalir\ski З15; Holub-Lyer 
165; Skok І 51З; Mikl. ТЕІ І 296; Кluge
Mitzka 194; КІеіn 588; Lokotsch 4 7. 

[фест] <<добре; добриЙ•> Куз; - ч. 
fest «міцно•>; - запозичення з польської 
мови; п. fest <<здорово; здоровий, силь
НИЙ•> походить від нім. fest <<Міцний, 
твердий, сталий, постійниЙ•>, спорідне
ного з днн. fast, дфриз. fest, снідерл. шв. 
дат. vast <<ТС.•>, ві,Рм. hast <<міцний, ста
ЛИЙ», дінд. pastya <<будинок і двір•>, пер
вісно <<Постійне місце проживання, рези
денція•>, тох. В epastye <<умілий, вправ
ний, зручний, підхожий». - SJP ІІ 
850-851; Holub-Lyer 165; Кluge
Mitzka 194. - Пор. піст. 

фестиваль; - р. фестиваль, бр. 
фестьtваль, п. festiwal, ч. слц. вл. festi
val, болr. м. фестивал, схв. фестuвал, 
слн. festival; - запозичення із західно
європейських мов, можливо, з францу
зької; фр. festival, як і нім. Festival, по
ходить від англ. festival, букв. <<СВЯТО•>, 
а це від фр. ст. festival, яке продовжує 
елат. fёstїvalis <<фестиваль•>, похідне від 
лат. fёstїvus <<веселий, радісниЙ•>, fёstus 
~святковий, урочистиЙ•>. - СІС2 872; 
Чернь1х ІІ З08; Kopalir\ski З 14; Holub
Lyer 165; Dauzat З21; КІеіn 579, 586. -
Див. ще ферії. - Пор. фестон. 

фестон <<Прикраса у вигляді візерун
ка•>, фестончастий, фест6нчатий; -
р. бр. болг. фестон, п. ч. feston, слц. 
слн. feston; - запозичення з францу
зької мови; фр. feston <<Гірлянда•> похо
дить від іт. festone <<Гірлянда, фестон•>, 

фетр 

яке зводиться до елат. fёsta <<фестиваль, 
свято, канікули•>. - СІС2 872; Фасмер lV 
191; Kopalir\ski З14; Holub-Lyer 165.
Див. ще ферії. - Пор. фестиваль. 

[фестунок] <<фортеця•> Нед, Шейк, 
[фестунr] <<ТС.•> Шейк; - запозичення 
з польської мови; п. festunek <<фортеця, 
в'язниця•> походить від н. Festung <<форте
ця, твердиня•>, похідного від fest <<міц
ний, твердиЙ•>. - Шелудько 50; SW І 
7З5; Кluge-Mitzka 194. 

[фетер] <<сморід•> Нед, [фетор Нед, 
фетир Шейк] <<ТС.•>, [фатур] <<неприєм
ний запах» Корз (діалектна вимова е як 
а); - запозичення з польської мови; п. 
fetoг, [fetoг] «ТС.•> походить від лат. foetoг 
<<Поганий запах, сморід•>, foeteo, -ёге <<Смер
діТИ•>, пов'язаного з fimus, fimum <<угно
єння, гній; бруд, нечистоти•>, fOmus <<дим, 
чад•>, спорідненими з гр. Wf..16<;; <<дух; при
страсть•>, псл. dymь, укр. дим. - Stawski 
І 227; BгUckneг 121; Walde-Hofm. І 
499-500; Ernout-Meillet І 244. - Див. 
ще дим. 

фетИш <<Предмет неживої природи, ні
бито наділений чудодійною силою, об'єкт 
релігійного поклоніння у первісних наро
дів•>, фетишизація, фетишИзм, фети
шИст, фетишизувати; - р. фетИш, 
бр. фетьtш, п. fetysz, ч. слц. вл. fetis, 
болr. фетИш, м. фетиш, схв. фетиш, 
слн. fetis; - запозичення з французь
кої мови; фр. fetiche <<фетиш, ідоЛ•> похо
дить від порт. feiti<;o <<штучний, робле
ниЙ•>, яке зводиться до лат. factїcius 
<<штучниЙ•>, похідного від facio <<роблю, 
створюю•>, factum <<зроблене•>. - СІС2 

872; Фасмер IV 191; Чернь1х ІІ ЗО8; Ko
palir\ski З 15; Holub-Lyeг 165; Dauzat 
З21; Walde-Hofm. І 440-444; Eгnout
Meillet І 209-21З; Кluge-Mitzka 194; 
КІеіn 586. - Див. ще факт. - Пор. 
діти2 • 

фетр; - р. бр. фетр, п. feutгe; -
запозичення з французької мови; фр. 
feutгe <<повсть, фетр» походить від франк. 
*flltiг <<повсть•>, спорідненого з нвн. Filz 
(двн. vilz) «повсть, фетр•>, днн. filt, англ. 
дангл. felt «ТС.». - СІС2 87З; Фасмер lV 
191; Чернь1х 11 З08; Dauzat З22; КІu-
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ge-Mitzka 197. - Див. ще фільтр, 
фільц. -Пор. повсть. 

фехтувати, [фехтар] <<фехтуваль
ник•> Куз, фехтувальник, фехтуван
ня; - р. фехтовать, бр. фехтаваць, 
п. fechtowac, ч. fechtovat <<жебракува
ти•>, заст. <<боротися•>, боJІГ. фехтувам 
ее, схв. кайк. [fehtati, fektati] <<фехту
вати•>; - запозичення з німецької мо
ви; нвн. fechten (двн. fёhtan) <<бороти
ся, фехтувати» споріднене з днн. гол. 
ст. fёhtan, лит. pesti <<смикати, рвати•>, 
гр. 7ТЕХW <<Чешу, стрижу, смикаю•>; зістав
ляється також з лат. pugnus <<кулак•>, 

pugno <<б'юся, борюся•> (Кluge-Mitzka 
188). - СІС2 873; Фасмер IV 191; Чер
ньІх ІІ 308-309; Bruckner 120; Slawski І 

225-226; KoEaliriski 310; Machek ESJC 
141; Holub- yer 164; Walde-Hofm. ІІ 
383; Trautmann 217; Frisk ІІ 492-493; 
Кlein 590. 

фешенебельний <<вишуканий, мод
ний, елегантниЙ•>; - р. фешенебельньtй, 
бр. фешзнебельньt, п. fashionable; - за
позичення з англійської мови; англ. 
fashionable <•ТС.•> є похідним від fashion 
омода, звичай; фасон», яке зводиться 
до фр. ст. fa<;on, Ta<;eon (фр. fa<;on) <<фа
сон.>. - СІС~ 873; Фасмер IV 192; 
КІеіп 576; Dauzat 310. - Див. ще 
фасон. 

фея; - р. бр. болг. фея; - запози
чення з французької мови; фр. fee <<ча
рівниця•> походить від нар.-лат. Fata <<бо
гиня долі•>, пов'язаного з лат. fatum «до
ЛЯ•>. - СІС2 873; Фасмер rv 192; ЧернЬІХ 
ІІ 309; Dauzat 318. -Див ще фатум. 

[фик] <<невихований телепень•>; -
не зовсім ясне; - можливо, запози

чення з угорської мови; пор уг. fika 
<<ХЛОПеЦЬ•>, пов'язане З fi, fiu <<ХЛОПеЦЬ, 
син•>, словом фіно-угорського походжен
ня. - MNTESz І 907-908, 925; 
MSzFUE І 206-207. 

[филенщики] (бот.) <<гвоздики, Dian
thus•> Нед, Шейк, Пі, Mak, [філенщик] 
нс.•> Mak; - неясне. 

Филимон (чоловіче ім'я), [Тилимон, 
Халим6н, Філь, Фfля, Філімон Куз, Фі
леман Куз, Талем{н, Телем{н, Хвили-
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м6н, Хілім6н Шейк], ст. Філиможь <<Воз
любленньІЙ•> (1627); - р. боJІГ. Фили
мон, бр. Філімон, п. слц. Filomen, ч. 
Filemon, м. Филимен, схв. Filfmon; -
запозичення з грецької мови; гр. ФtЛ~JlWY 
утворене від qнлtw <<люблю•>. - Вл. 
імена 93; Беринда 239; Петровский 
222; Спр. личн. имен 468; Кореспу 65; 
Илчев 51 О. - Див. ще філологія. -
Пор. ПилИп, філантроп, філософія. 

[филь] <<сім'н; рід, вид•> Шейк, [фель], 
[філь] <<Порода, раса•> ВеЗн, ст. фtль 
(XVI ст.); - запозичення з угорської 
або румунської мови; рум. fel <<спосіб; 
рід, вид, сорт; походження•> виводиться 

від уг. -fele <<схожий, на зразок•> (пор. 
mindenfele <<всякого роду•>), що пов'язу
ється з fel <<половина; бік•>. - Лизанец 
631; DLRМ 297; СДЕЛМ 454; MNTESz І 
870-871. - Див. ще фелелувати. 

фИлька <<валет (у картах); назва гри 
в карти•>; - запозичення з російської 
мови; р. фuлька <<ТС.•> пов'язане з іме
нем Фuля (зменш. від Филuпп, укр. 
Пилuп), що вживається також як екс
пресивна назва в значенні <<дурень, 

роззява•>. - Фасмер IV 194. -Див. ще 
ПилИп. - Пор. хвиль. 

[филЮrа] (орн.) овивільга, Oriolus 
galbula L.•> Куз, ВеНЗн, Шарл; - п. 
[filuga] нс.•>; - результат видазміни 
форми [в{льга], п. wilga «ТС.•>. - Див. 
ще вільrа2 • 

[фин] (зоол.) <<смугач, рід кита Ba
laenoptera•> Нед; - запозичення з ні
мецької мови; н. Ffnnfisch «ТС.•>, букв. 
<<смугаста риба•> (назва мотивується 
наявністю складок-борозен уздовж тіла 
кита), Ffnnwall <<фінвал•> являють со
бою складні слова, що містять основу 

іменника Finne <<плавець риби; вугор, 
прищ•>, яке зводиться до свн. vinne 
(pfinne) <<вугрі; гнилий, згірклий запах•>, 
спорідненого з гол. vin <<вугор•>, англ. 
fin <<плавець риби•>, норв. [finn(e)] <<Ще
тиноподібна трава; наріст, на якому 

тримається ріг (у рогатої худоби)•>, шв. 
[fen(a)] <<ХЛібниЙ КОЛОСОК•>. - Кluge
Mitzka 198; Кlein 592. 



финджал 

[финджал] <<кубок, келих•> Шейк, 
Нед, [фінджа] «ТС.•> ВеУг, ст. фин
джал'Ь (XVIII ст.); - бош. филджан, 
м. филІ/ан, схв. фі.tлчан, слн. Hldzan; -
запозичене з турецької мови (можливо, 
через кримськотатарське посередницт

во, а [фінджа] через уг. findzsa <<ТС.•>); 
тур. fincan, filcan <<чашка•> походить від 
ар. fingan, fingal «ТС.•>, яке зводиться 
до перс. pingan «ТС.•>. - Bern. І 281; 
Lokotsch 49; Barczi 79; MNTESz І 
914. - Пор. філіжанка. 

финкати - див. пхИкати. 
[фИню-фИню] (вигук, яким кличуть 

поросят) О; - неясне; можливо, пов'я
зане зі свинЯ або з ч. fena <<сука•>. 

[фир] <<ШВИрГ•> О; - звуконасліду-
вальне утворення. 

фИркати <<Пирхкати; [бfикати, хви
цати•> О, Ме]•>, [хвuркати <<прискати; 
чихати•> Бі, фирк <<умить полетів•>, [фuр
каІ <<Кокетка, повіЯ•> Шейк, [фuркавка] 
*дзиrа (іграшка)•> О; - р. фьtркать <<пир
хати•>, бр. фьtркаць «ТС.•>, п. furkac <<пур
хати•>, ч. frkati <<сопіти, пирхати,,, слц. 
frkat' <<Пирхати; пурхапн, вл. fyrkac 
*Пирхати•>, бош. ф'Ьркам. (хв'Ьркам.) 
<<Пурхати•>, м. фрка <<фиркати, сопіти; 
пурхати, летіТИ•>, схв. фркати <<крутити, 
вертіти•>, слн. frkati <<пурхати; дзижча
ти•>; - звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до фуркати. - Фасмер IV 
213; Потебня РФВ 4, 201; Slawski І 241; 
Skok І 527-528; Bern. І 287. - Пор. 
пИрхати, форкати. 
фИрмаш -див. фірма2 • 
[фируха] (бот.) <<Хрінниця посівна, 

Lepidium sativum L.•> Mak; - неясне; 
можливо, помилкове написання замість 
ЖЄ{!!}Ха <<ТС.•> (див.). 

[фисіти] <<сичати•> ВеУг, [фuскав
ка] <<Чорна гадюка, Pelias berus L.•> Нед, 
ВеУг, ВеНЗн; - звуконаслідувальне ут
ворення, паралельне до [фистіти], хвu
ща (пор.). 

[фистіти] <<Квікати•> Нед, Шейк; -
звуконаслідувальне утворення. - Пор. 
фисіти, хвИща. 

фИща - див. хвИща. 
фіакр <<легкий найманий екіпаж у 

містах Західної Європи•>; - р. фиакр, 

фіаско 

бр. фіАкр, п. fiakier, ч. fiakr, слц. fiaker, 
болг. фиак'Ьр, м. фиjакер, схв. фиjакер, 
слн. fijakar; - запозичення з францу
зької мови; фр. fiacre «rC.•> дістало на
зву від готелю Св. Фіакра (St. Fiacre) 
у Парижі, перед яким ці екіпажі мали 
стоянку в XVII ст.; ім'я Fiacre походить 
від кельт. Fiachra.,- СІС2 873; Kopaliriski 
315; Machek ESJC 141; Holub-Lyer 165; 
РЧДБЕ 762; Dauzat 322, Dict. des noms 
255; Кluge-Mitzka 196; КІеіп 588. 

фіал <<У Стародавній Греції низька 
чаша із загнутими всередину вінцями•>, 
ст. фісіл'Ь (1627), фіала (1627); - р. 
фисіл, ст. фиаль (XIV ст.), бр. фіАл, п. 
вл. fiala, ч. fiola, слц. fiala, болг. фиал(а), 
схв. фиjала, фиола, слн. fijala; - запо
зичення з грецької мови; гр. <pІ<XAfl <<МИ
ска, чашка•>, давніше мікенське рі-а-га, 
pi-je-ra є давнім запозиченням з невідо
мої мови. - СІО 873; Фасмер IV 192; 
Kopaliriski 315; Holub-Lyer 165; РЧДБЕ 
762; Frisk ІІ 1017; Boisacq 1027. - Пор. . ' ,, 
шала. 

фіалка (бот.) <Niola L.•>, фіалкові, 
[фіЯ.вка, фіялковаті] Нед, Mak, Шейк, 
фіЯ.лок Нед, Шейк, фіялочні Mak, 
[фіялчсік] <<аметист•> Куз, [хвиЯ.лка, хві
Я.лка] Чаб, фіалковий, [хвіял6вий] 
Шейк, ст. фиЯ.лок, фиалок (XVII ст.); -
р. фиалка, бр. фіАлка, п. fijalek, fiolek, 
ч. слц. fiala, fialka, вл. fijalka, нл. fijalka, 
fijolka, схв. виола, слн. vijolica; - за
позичене з німецької мови, можливо, 
через польське посередництво; свн. vтоІ(е), 
двн. viola <<фіалка•> зводяться до лат. 
viola «ТС.•>, що, як і гр. '(ov (< frov) <<фі
алка•>, походить, очевидно, з якоїсь дав
ньої середземноморської мови. - Ri
chhardt 47; Фасмер IV 192; ЧерньІх ІІ 
309; Slawski І 229; Bri.ickner 122; Machek 
ESJC 142; Holub-Lyer 165; Bern. І 281; 
Mikl. EW 58; Walde-Hofm. ІІ 795; 
Frisk І 729; КІеіп 1712.- Пор. фіоле
товий. 

фіаско <<Невдача, провал•>, [ф'Я.ско] 
Куз; - р. болг. фиdско, бр. фіЯска, п. 
ч. слц. вл. fiasko, м. фиjаско, схв. 
фиjаско; - запозичення з італійської 
мови; іт. fiasco <<обплетена пляшка для 
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фібра 

вина•> продовжує елат. flasco, flasca 
<<пляшка•>: значення <<Невдача•> розви

нулось у зв'язку з тим, що в середньо
вічній Італії пляшка була знаком неза
доволення і глуму публіки щодо спів
ців, артистів або спортсменів, які про
валились на виступі. - CICZ 873; Ко
валь 172; Kopaliriski 316; Holub-Lyer 
165; Кluge-Mitzka 202; КІеіп 588, 
597. - Див. ще плЯшка, флsіrа. -
Пор. плошка. 

фібра (тех.) <<електро- і теплоізоля
ційний матеріал; (анат.) жилка, нерв, 
волокно живої тканини•>, фtбер Куз, фіб
рИн, фіброма, фібринозний, фіброз
ний; - р. бош. фИбра, бр. фІбра, п. 
fibra, ч. flbr, слц. Hber, м. фибрИн, схв. 
фuбра; - запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Flber (анат.), англ. 
fibre «ТС.•>, фр. fibre (анат., тех.) похо
дять від лат. fibra <<волокно•> неясного 
походження; можливо, утворилося з 

*fisra і в такому разі того самого коре
ня, що й лат. fїlum <<Нитка•>, споріднене 
З ПСЛ. zila (< *gїsla), укр. жИла. -
СІС2 873; Sl. wyr. obcych 216; Holub
Lyer 165-166; РЧДБЕ 762; Gr. Fwb. 
242; КІеіп 588; Dauzat 322; Walde
Hofm. І 491. -Пор. жИла. 

фібула <<Металева застібка для одя
гу•>; - р. бош. фИбула, бр. фібула, п. 
слц. fibula, ч. fibule, схв. фибула; - за
позичення з латинської мови; лат. 
fїbula <<Пряжка, застібка, гаплик•> ви
никло внаслідок гаплології з нар.-лат. 
*fivibula, пов'язаного з *fїveo, паралель
ної форми до fїgo <<втикаю, закріплюю•>, 
спорідненого з лит. dlegti <<садити; коло
ТИ•>, ЛТС. diegt <<КОЛОТИ>>, прус. deicktas 
<<місце•>. - СІС2 874; Kopaliriski 316; 
Holub-Lyer 166; РЧДБЕ 763; Кluge
Mitzka 196; Walde-Hofm. І 492, 495; 
КІеіп 466, 588. - Пор. фіксувати. 

[фівкати] <<свистіти (зокрема, про 
івошу), присвистувати Г, Куз, Ме, швид
ко кидати 0•>: - звуконаслідувальне 
утворення; до словотвору пор. гавкати, 
нЯвкати, чавкати. 

фіrа (бот.) <<інжир, Ficus carica L.; 
дуля (жест)•>, [фига Mak, фuги Пі, 
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фtra Нед, фігус Mak], хвИга УРС, 
[хвИги Пі, хвИrа, хвіrа Нед, Шейк], ст. 
фИкга (1596), дерево фикговое (1596), 
фura ( 1637); - р. фИга, бр. фІга, п. 
слц. вл. нл. figa, ч. fik, схв. кайк. [figa], 
слн. flga; - запозичене з німецької мо
ви, можливо, через польську; свн. vїge 

(двн. fїga) «ТС.•> походить від пров. figa, 
яке зводиться до лат. fїcus «rc.; боро
давка, наростень•>, що вважається за

позиченням з якоїсь середземноморсь
кої або малоазійської мови. - СІС2 

874; Фасмер IV 192; ЧерньІх ІІ 309; 
Richhardt 47; Slawski І 227; Holub
Lyer 166; Skok І 515; Bern. І 281; 
Walde-Hofm. І 492; Ernout-Meillet І 
232. - Пор. фікус, хвИrи-мИrи. 

фіrура, фігурант, фігурИст, [фі
rура] <<фігура; розп'яття на дорогах Нед; 
надгробок; надгробний камінь 0•>, [фі
rіра] (заст.) <<пам'ятний хрест на роз
доріжжі•> Корз, фігуральний, фігури
стай Она, фігурний, фігурувати, ст. 
фtгура (XVII ст.), фігуровати <<зобра
жати•> (1637); - р. схв. фигура, бр. 
фігура, п. ч. вл. figura, слц. слн. figйra, 
болг. м. фигура; - запозичення з латин
ської мови; лат. figПra <<фігура, образ, ви
гляд•> пов'язане з fingo <<творю, формую•>, 
спорідненим з гот. deigan <<місити, ліпити 
З ГJІИНИ•>, діНД. d~hmi <<Мажу, ЛіПЛЮ>>, ав. 
daёza <<Стіна•>, тах. А tsek-, tsaik-, тох. В 
tsik- «формувати•>, tseke <<СТатуя•>, гр. 
тєіхщ (тоіхщ;) <<стіна, вал•>, псл. deza, 
укр. діжа. - СІС2 874; Фасмер-Труба
чев IV 193; ЧерньІх ІІ 310; Kopalinski 317; 
Holub-Lyer 166; Младенов 660; Skok І 
515; Walde-Hofm. І 496, 501-502; КІеіп 
478, 590; Hi..itti-Worth 16. - Див. ще 
діжа. - Пор. фікція. 

фіrлі <<фокуси, штучки, пустощі•>, фІ
гель <<завиток; розчерк•>, [фіrель, фИ
rель, фtrлі] «ТС.•> Нед, фіглЯр, фіглЯр
ство, [хвіrлі] Шейк, [фиrльований] 
<<прикрашений завитками•> Нед, [фіrлЯ.
вий] <<пустотливиЙ•> Нед, [фіrлЯрний] 
<<ТС.•> Нед, ВеЗн, [фиrлювсіти] <<при
крашати завитками; викидати штучки•>, 

[фіглювсіти О, фіrлювати Нед], фіг
лЯ.рничати, [хвиrлювати] <<крутитися, 



фіrлі-міrлі 

викручуватися,>; - р. [фuгля] <<Крив
ляння, гримаса>>, бр. фІглі <<фіглі>>, ч. 
[figl] <<витівка, обман>>, слц. figel' <<ВИ
тівка, хитрість>>; - запозичення з поль
ської мови; п. figiel <<витівка, пустощі>> 
певної етимології не має; можливо, че
рез німецьке посередництво (свн. vigilje, 
бав. vigil) походить від елат. vigiliae 
~нічні церемонії, пов'язані з пиятикою, 
чаклуванням, обрядами щодо помер
ЛИХ>>, первісне значення якого згодом 
змінилося на <<жарти, виверти, хитрощі>>; 
менш переконливе. припущення про 

зв'язок п. figiel з figury від лат. figO
ra (Bruckner 121) або з нім. vogeln 
«злучатися, ,спарюватисЯ>> (Spitzer у 
Machek ESJC 142). - СІС 2 874; Ше
лудько 50; Richhardt 4 7; Фасмер IV 
192; Slawski І 227-228; Holub-Lyer 
166; Bern. І 281. 

фіrлі-міrлі; - р. фuгли-мuгли, бр. 
фіглі-м[глі; - запозичення з польської 
мови; n. figle-migle <<фіглі>> є римованим 
сполученням такого ж типу, як і [fig-mig, 
figi-migi, fiku-miku] <<ТС.>>, укр. XBuiи
MUГU.- Slawski І 228; BпJckner 121. -
Пор. хвИ:rи-мИrи. 

фіжми «ШИрокий каркас із китового 
вуса у формі обруча для жіночої сук
ні,>;- р. фuжмьt, бр. фfжмьt <<ТС.>>; -
запозичене, очевидно, через польське по

середництво з німецької мови; п. fiszbin 
~китовий вус>> походить від н. Flschbein 
«те.», букв. <<риб'яча кістка>>. - СІС2 874; 
Фасмер IV 193; Горяев 392; BпJckner 
122; Matzenauer 158; Кluge-Mitzka 
199. - Див. ще фішбін. 

фізаліс (бот.) <<марунка, Physalis 
L.>>; - р. физалис, бр. фізаліс; - на
зва, засвоєна з новолатинської науко
вої номенклатури; нлат. Physalis від
творює гр. <рїіааЛ(Л)і<;; не.; пузир, буль
ка>> звуконаслідувального походження, 
паралельне до лат. pustula <<nузир>>, псл. 
pyxati <<ДУТИ>>, укр. пuхкати. - КІеіп 
1180; Frisk ІІ 1055-1056. - Пор. пих. 

фізика, фІзик, [фuзикІ <<лікар>> Шейк, 
фізикальний, фізИчний; - р. болг. м. 
фuзика, бр. фfзіка, п. fizyka, ч. слц. вл. 
fyzika, схв. фuзика, слн. flzika; - за-

фізіономія 

пазичення з латинської мови; лат. phy
sica <<наука про природу>> походить від 
гр. <pumx~ (Єmanн.Jfl) <<nриродознавство>>, 
букв. <<Природнича (наука)>>, жін. р. від 
<pumx6<;; <<nриродний, природничиЙ>>, по
хідного від <pvm<;; <<Натура, природа>>, по
в'язаного з <puw <<росту, виникаю, стою>>, 
спо~ідненим із псл. byti, укр. бути. -
СІС 875; Фасмер IV 193; Чернь1х ІІ 310; 
Kopalinski 324; Holub-Lyer 176; РЧДБЕ 
764; Frisk ІІ 1052-1054; Boisacq 1041.
Див. ще бути'. 

фізіатр <<фізіотерапевт,>, фізіатрія, 
[фізіЯтрика] Куз, фізіатрИчний; - р. 
физиатр, бр. фізіЯтр, п. fizjatra, ч. 
fyziatr, слц. fyziater, болг. физиат?Jр, 
схв. физиjатер, слн. fizijater; - склад
не утворення з основ гр. <pum<;; «nриро
да>> та iaтfJp <<лікар>>, іатр6<;; «ТС.•>, похід
ного від іао11ш <<лікувати, гоїти•>. -
СІС2 875; Holub-Lyer 176; КІеіп 763. -
Див. ще педіатр, фізика. 

фізіологія, фізіолог, фізіологіч
ний; - р. болг. физиология, бр. фізія
логія, П. fizjo\ogia, Ч. fyzio\ogie, СЛЦ. fyzio
\ogia, вл. fyziologija, м. физиологиjа, 
схв. физиолЬгujа, слн. fiziologla; - за
позичення з латинської мови; лат. phy
siologia <<nриродознавство, філософія при
роди>> походить від гр. <рvаюЛоуіа <<nри
родознавства>>, утвореного з основ слів 
<pVm<;; «nрирода•> і Л6ущ <<учення, сло
ВО•>. - СІС2 875; ССРЛЯ 16, 1357; 
Kopalinski 324; Holub-Lyer 176; КІеіn 
1180. - Див. ще логіка, фізика. 

фізіономія, фізіономіка <<учення 
про зв'язок психічного стану з мімі
КОЮ•>, фізіономіст, фізіономістика, фі
зіономічний; - р. болг. физиономия, 
бр. фізіяномія, п. fizjonomia, ч. fyzio
gnomie, слц. fyziognomia, вл. fyziogno
mija, м. физиономиjа, схв. физионЬ
миjа, слн. fizionomla; - запозичення 
з французької мови; фр. physionomie 
(< physiognomonia) «ТС.» походить від 
лат. physiognomon <<ТОЙ, хто пізнає ду
шевні якості за зовнішніми ознаками•>, 

яке зводиться до гр. <pvmoyvWJlWV «ТС.•>, 
<pvmoyvwj.Jovia <<nізнавання внутрішніх 
якостей індивіда за його зовнішніми 
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фізкультура 

ознаками•>, утворених з іменників <pum<;; 
<<природа•> і VVWfJWV <<знавець, тлумач•>. 
СПО[JіДНЄНОГО З ПСЛ. znati, укр. знати. -
СІС2 875; Фасмер IV 193; Черньtх ІІ 
310-311; Kopaliriski 324; Holub-Lyer 
176; РЧДБЕ 764; Dauzat 555; Frisk І 
308-309; Boisacq 148-149; КІеіп 665, 
666, 1180. - Див. ще знати, фізика. 

фізкультура, фізкультурник; -
р. физкультура, бр. фізкультура, ч. 
fizkultura, fyskultura, слu. fyzkultura, 
вл. fiskultura, болг. фuзкултура, м. 
фискултура, схв .. фuскултура, слн. 
fizkultura; - складне слово, утворе
не шляхом стягнення словосполучення 

фізИчна культура. - Див. ще куль
тура, фізика. 

[фійтув] <<опалювач, топильник, ко
чегар•> Шейк; - запозичення з угорсь
кої мови; уг. futб <<ТС.•> пов'язане з fute
ni «опалюватИ•>, спорідненим з мане. пе
ламта!)кве <<запалити•>, палтьtгла!)кве 

<<палити (у печі)•>, що продовжують пугр. 
*ріІз- <<палити, опалювати•>. - MNTESz І 
1005-1006; MSzFUE І 225. 

фіксувати, фіксаж, фіксатИв, фік
сатор, фіксація;- р. фиксuровать, 
бр. фіксаваць, 11. вл. fiksowac, ч. fixlrovat, 
слu. fixlrovat', fixovat', боJІГ. фиксuрам, 
м. фиксuра, схв. фиксuрати, слн. fik
slrati; - запозичення з французької мо
ви; фр. fixer <<Прикріпити, закріпити, 
прибити•> походить від лат. fixus <<ТВер
дий, міцний, нерухомиЙ•>, пов'язаного з 

fїgo <<Втикаю, закріплюю•>, очевидно, 
спорідненим з лит. dlegti <<саджати•>, 
лтс. diegt <<Колоти•>, dlgt <<проростати, 
пускати паростки•>, прус. deicktas <<Міс
це•>, дангл. dїс <<гребля, ріВ•>. - СІС2 

876; Kopaliriski 317-318; Bri.ickner 
121; Slawski І 229; Holub-Lyer 168; 
РЧДБЕ 765; Dauzat 326; Bloch 300; 
Walde-Hofm. І 495-496; Ernout
Meillet І 234; Fraenkel 93; КІеіп 466, 
595. - Пор. фібула. 

фікус <<вічнозелена тропічна росли
на родини шовковицевих, Ficus L.; [ін
жир].>. [фіrус] не.» О; - р. болг. м. 
фuкус, бр. фfкус, п. слц. fikus, ч. flkus, 
схв. фикус; - запозичення з латин-
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ської мови; лат. fїcus <<фігове дере
ВО•>. - СІС2 876; Kopaliriski 318; Ho
lub-Lyer 166. -Див. ще фіга. 

[фіку-фіку] (імітація проколюван
ня чимосr- гострим) Шейк; - можли
во, звукоf'аслідувальне утворення; пор. 
п. fik, що виражає падіння предметів, 
fikac <<Швидко рухатися, перевертати
СЯ•>, а також нім. ficken <<Швидко терти, 
скребти; futuere•>, взаємний стосунок 
яких неясний. - Slawski І 228. 

фікція <<щось неіснуюче. вигада
не•>, фіктИвний; - р. боJІГ. фuкция, 
бр. фfкцьtя, п. fikcja, ч. fikce, слц. fikcia, 
вл. fikcija, м. фикциjа, схв. фіищиjа; -
запозичення з латинської мови; лат. fictio 
«формування, утворення; вигадка, ви

думки•> пов'язане з fingo <<Творю, фор
мую, вигадую•>, спорідненим із псл. deia, 
укр. діжа. - СІС2 876; Фасмер IV 193; 
Черньtх ІІ 311; Kopaliriski 317; Bri.ick
ner 121; Holub-Lyer 166; РЧДБЕ 765; 
Walde-Hofm. І 501-502; Ernout
Meillet І 235-236; HUtti-Worth 15; 
КІеіп 589. - Див. ще діжа. - Пор. 
фігура. 

філантроп <<благодійник, покрови
тель нужденних•>; - р. боJІГ. м. фи
лантр6п, бр. філантроп, п. ч. слц. вл. 
filantrop, схв. филсттроп; - запози
чення із західноєвропейських мов; н. 
Philanthrop, фр. англ. philanthrope не.•> 
походять від гр. <рtЛаvерwкщ <<людино
любець, благодійник'>, утвореного з ос
нов іменників <р\Лщ <<приятель, при
хильник•> і avepW7rO<;; <<ЛЮДИНа•>. -
СІС2 877; Черньtх П 311; Kopalinski 318; 
Holub-Lyer 166; РЧДБЕ 765; Gr. Fwb. 
577; Dauzat 554; КІеіп 1172. - Див. ще 
антропологія, філологія. - Пор. мі
зантроп. 

Філарет (чоловіче ім'я), Філарета 
(жіноче ім'я), Jlapa, Jlapя, Філа, ст. 
Філарет'Ь (1627); - р. болг. Фила
рет, бр. Філарат; - запозичення з гре
цької мови; гр. ФtЛарєтщ, букв. «той, хто 
любить доброчесність, добродіЙ•>, утворе
не з іменників <ріЛо<;; «приятель, прихиль
НИК•> і етимологічно неясного арєттl <<доб
лесть, хоробрість, мужність•>. - Вл. іме-
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на 93; Петровский 222; Спр. личн. имен 
468; Илчев 510; Frisk І 136. - Див. 
ще філологія. 

філармонія <<Концертна установа•>, 
[філгарм6нія] «ТС.•> Куз, філармоній
ний, філармонічний, [філгармонійний, 
філгармонічний] Куз; - р. филарм6-
ния, бр. філармонія, п. слц. filharmonia, 
ч. filharmonie, вл. filharmonija, боJІГ. фил
харм6ния, м. филхармониjа, схв. фил
хармониjа; - запозичення із західноєв
ропейських мов; фр. philharmonique <<му
зичниЙ•>, philharmonie ·<<філармонія•>, н. 
Philharmonie «ТС. •>, англ. philharmonic нс.; 
меломан•> походять від іт. filarmonico 
<•Любитель музики•>, утвореного з ком
понентів fil- від гр. rptAtw <<люблю•>, rріЛщ; 
<•друг, приятель•> і armonico нармоній
ний, милозвучниЙ•> від гр. apj.JOVIXO<;; 
<•гармонійниЙ•>. - СІС2 877; ЧерньІх ІІ 
311; Kopalinski 319; Holub-Lyer 167; 
РЧДБЕ 767; Gr. Fwb. 577; Dauzat 554; 
КІеіп 1173. - Див. ще гармонія, фі· 
лологія. 

Філат (чоловіче ім'я), [Филат] 
Шейк; - р. Филат, бр. Філат; - оче
видно, розмовна форма імені Феофі
лакт; менш переконливе пов'язання з 
гр. ПtЛатщ <<Пілат•>, що зводиться до 
лат. Pilatus, букв. <•озброєний дротика
МИ•>, похідного від pїlum <<КИдальний спис, 
дротик•>. - Фасмер IV 193; Петровский 
222; Спр. личн. имен 468; КІеіп 1185. -
Див. ще Феофілакт. 

філателія <•Колекціонування й вивчен
ня поштових марок, конвертів і листівок 
з марками та штампамИ•>, філателізм, 
філателіст, філателістИчний; - р. 
филателuя, бр. філатзлія, п. слц. fila
telia, ч. filatelie, вл. filatelist, боJІГ. фила
телия, М. филателиjа, СХВ. филате
ЛUjа, слн. filatella; - запозичення з фран
цузької мови; фр. philatelie <•філателіЯ•> 
утворене з основ гр. rptAtw <<ЛЮбЛЮ•>, 
ср\Лщ <•друг, приятелЬ•> і атЄЛєю <•ЗВіль
нення від оплати•> (поштова марка звіль
няла відправника від поштової оплати 
готівкою), що утворилося із заперечно
го префікса &..- та іменника тЄЛщ <•вико
нання, закінчення; плата•, очевидно, 

філіал 

ПОІ:І ЯЗЗНОГО З TEAAW <<СХОДИТИ, ПІДІИМЗ
ТИСЯ•>. - СІС2 877; Kopalinski 318; Ho
lub-Lyer 166; КІеіп 1172; Dauzat 554; 
Frisk ІІ 500-501, 871-873.- Див. 
ще філологія. 

філе' <•вишивка на сітчастій ткани
ні; ажурне в'язання•>; - р. боJІГ. м. 
филе, бр. філе, п. file, filet; - запози
чення з французької мови; фр. filet, 
букв. <•ниточка•> є зменш. від fil <<нитка, 
пряжа•>, що походить від лат. fїlum <•ТС.•>, 
СГІОj)ідНеНОГО З ГІСЛ. zila, укр. ЖUЛСі. -
СІС 877; Sl. wyr. obcych 218; РЧДБЕ 
766; Dauzat 325; Walde-Hofm. І 497-
498. - Див. ще жИла. - Пор. філе2 • 

філе2 <•М 'ясо найвищого сорту із се
редньої частини хребта туші; очищена 
від нутрощів, спресована і заморожена 
риба•>, філей <•ТС.•>; - р. бощ. м. филе, 
бр. філе, п. file, filet, ч. file (м'ясо), filet, 
вл. filet (м'ясо);- запозичення з фран
цузької мови; фр. filet є зменш. від fil 
<•Нитка, низка•>; французька назва зумов
лена, очевидно, тим, що м'ясо filet про
давалось зав'язаним ниткою. - СІС2 877; 
ЧерНЬІХ ІІ 311-312; Фасмер rv 194; 
Bruckner 669; Holub-Lyer 167; РЧДБЕ 
766; КІеіп 591, 592; Dauzat 325; Bloch 
298. -Див. ще жИла, філе'. 

філер ~агент таємної поліцїі•>; - р. 
филёр, бр. філер; - запозичення з фран
цузької мови; фр. fileur «rc., спостері
гач; прядильниК•> пов'язане з filer <•пря
сти; стежити •>, що походить від лат. 
fїІо <•пряду•>, fїlum <•Нитка, пряжа•>, спо
рідненого З ПСЛ. zila, укр. ЖUЛа. -
СІС2 877; ССРЛЯ 16, 1374; Dauzat 
324-325; Bloch 298-299; Walde
Hofm. І 497-498.- Див. ще жИла. -
Пор. філе'. 

філіал, філія, філіація, філіаль
ний; - р. болг. филиал, бр. філія, фі
ліАл, п. filia, ч. слц. слн. filialka <•філі
ал•>, вл. filiala, м. схв. филиjала; - за
позичення із західноєвропейських мов; 
н. Filiale <•філіал•>, фр. filiale «ТС.•>, англ. 
filial <•філіальниЙ•> утворені від лат. fїІіа 
<•дочка•>, fїlialis <•синовніЙ•>, пов'язаних 
з fїlius <•СИН•>, яке зводиться до *fёlios 
<•НЄМОВЛЯ•>, СПОріднеНОГО З гр. еf']Л~ <•МЗ-
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теринські груди, сосоК•>, лтс. dels <<СИН•>, 
псл. deva, dojiti, укр. дІва, до(ти. -
Чернь1х ІІ 312; Kopalinski 319; Bri.ickner 
121; Holub-Lyer 167; РЧДБЕ 766; 
Walde-Hofm. І 475-476, 496; КІеіп 
591.- Див. ще діва, до1ти. 

філігрань <<художній ювелірний ви
ріб із тонкого з.олотого, срібного дроту; 
водяний знак на папері•>, [філігран( а)] 
<<ТС.•> Куз, філігранник; - р. фили
грань, бр. філігрань, п. вл. filigran, ч. 
слц. слн. filigran, боJІГ. м. филигран, 
схв. филuгран; - запозичення з фран
цузької мови; фр. filigrane <<філігрань•> 
походить від іт. filigrana «ТС.•>, первісно 
<<Низка зернин, ягід•>, утвореного з ос

нов лат. fїlum <<нитка, пряжа•> і granum 
<<зерно. зернина•>, спорідненого з псл. 
*zьrno, укр. зерно. - СІС2 877; Фасмер 
IV 194; Kopalinski 319; Holub-Lyer 167; 
РЧДБЕ 766; Bloch 299; Dauzat 325; 
Кluge-Mitzka 197; КІеіп 591. - Див. 
ще жИла, зерно. -Пор. філе'. 

філіжанка <<чашка, склянка•>, [фи
лижанка, фаліжеінка ЛЖит]; - бр. 
філіжанка, п. filizanka; - запозичене 
з турецької мови, можливо, через поль

ське або румунське посередництво ( рум. 
filigean <<ТС.>>); тур. fincan, filcan <<чаш
ка•> походить від ар. fingan, fingal «ТС.•>; 
суфікс -ка додано, можливо, за анало
гією до чашка. - Акуленко 138; СІС2 

877; Richhardt 48; St. wyr. obcych 218; 
Bri.ickner 121-122; Stawski І 229; 
Bern. І 281; Lokotsch 49. - Див. ще 
финджал. 

філіппіка ностра промова, виступ 
проти кого-, чого-небудь•>; - р. филuп
пика, бр. філІпіка, п. ч. слц. filipika, 
боJІГ. филипuка, м. филипика, схв. фи
лuпика, слн. fillpika; - запозичення з 
грецької мови; гр. qнЛнппхоі <<філіппі
КИ•> виникло шляхом стягнення слово

сполучення оі Л6уоt ФtЛнппхоі <<Промо
ви проти Філіппа•> (патріотичні промо
ви Демосфена проти агресивної політи
ки і воєн царя Філіппа ІІ Македонського 
в IV ст. до н. е.). - СІС2 877; ССРЛЯ 
16, 1378; Kopalinski 319; Holub-Lyer 
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167; РЧДБЕ 766; КІеіп 1173.- Див. 
ще ПилИп, філологія. 

філістер <<міщанин, обиватель•>, фі
лістерство, (заст.) [філістерія] <<філі
стерство» Нед; - р. бощ. филuстер, 
бр. філ[стзр, п. слц. вл. filister. ч. filistr, 
м. филистер, схв. фuлистер, слн. fi
llster; - запозичення з німецької мови; 
н. Phillster <<філістер, міщаниН•> виник
ло в середньовічних німецьких універ
ситетах як зневажлива назва міщан, 
обивателів на основі німецької форми 
назви ворожого євреям біблійного пле
мені Philister <<філістимляни•>, утворе
ної від гр. ФtЛютіvоt, яке зводиться до 
гебр. p"listfm <<філістимляни•>, пов'яза
ного з назвою країни Peleseth «Палес
тина•>. - СІС2 877; Чернь1х ІІ 312; Фас
мер IV 194; Kopalinski 319; Bri.ickner 
121; Holub-Lyer 167; РЧДБЕ 766; 
Кluge-Mitzka 548-549; КІеіп 1173. 

філогенез <<історичний розвиток як 
окремих видів і більших систематичних 
груп організмів, так і органічного світу в 
цілому•>, філогенІя, філогенетИчний; -
р. филогенез, бр. філагенез, п. filoge
neza, ч. fylogeneze, слц. вл. fylogeneza, 
боJІГ. филогенеза, филогенезис, схв. фи
логенеза; - запозичення з німецької мо
ви; термін н. Phylogenese утворив ні
мецький біолог Е. Геккель (Е. Haeckel, 
1834-1919) з основ гр. <puЛov <<рід, 
плем'я•> (від <puєtv <<рости•>, спорідненого 
з псл. byti, укр. бути) і уЄvєm<;; <<Похо
дженнЯ•>, пов'язаного з уЄvо<;; <<рід•>. -
СІС2 877-878; Kopalinski 320; РЧДБЕ 
767; КІеіп 1179. - Див. ще бути', 
ген 1• - Пор. фізика. 

Філогоній (чоловіче ім'я), ст. Філо
гана <<родителелюбець•> (1627); - р. 
Филог6ний, бр. Філаг6ніu; - запози
чення з грецької мови; гр. ФtЛ6уоvщ, 
букв. ной, хто любить своє потомст
ВО•>, утворене з основ гр. <рtЛЄw <<люб
лю•> і y6vo<;; <<народження, потомство», 
спорідненого з псл. z~tь, укр. зять. -
ВJІ. імена 94; Беринда 239; Петровский 
223; Спр. личн. имен 468. - Див. ще 
ген 1 , зять, філологія. 

філодендрон (бот.) <<рід рослин 
родини ароїдних, Philodendron•>; - р. 



філоксера 

болг. филодендрон, бр. філадЗндран, 
п. ч. слц. filodendron, слн. filodendron; -
назва, засвоєна з новолатинської науко
вої номенклатури; нлат. philodendron утво
рене з основ гр. <ріЛщ <<друг•> і Mvбpov 
«дерево•>; назва зумовлена тим, що ця 

рослина в'ється по деревах. - CICZ 878; 
St. wyr. obcych 219; Holub-Lyer 167; 
NSD 1857; КІеіп 1173. - Див. ще Пи
лИп, філологія. 

філоксера (ент.) <<Комаха, що пара
зитує на винограді та інших рослинах, 
Phylloxera Вау.•>, філоксерія, філоксер
ник; - р. филлоксера, бр. філаксера, 
п. filoksera, ч. слц. filoxera, болг. м. 
схв. филоксера; - назва, засвоєна з 
новолатинської на укової номенклатури; 
нлат. phylloxera утворене з основ гр. 
срuЛЛоv <<листок•>, спорідненого з лат. fo
lium «ТС.>>, і ~f']pO<;; <<СУХИЙ•>, МОЖЛИВО, 
спорідненого з дінд. k~ara- <<гарячий, 
палючиЙ•>. - СІС2 878; Kopaliriski 320; 
РЧДБЕ 767; Frisk ІІ 336, 1050-1051; 
Boisacq 678, 1041; КІеіп 607, 1179.
Див. ще фоліант. 

філологія, філолог, ст. філолог'Ь 
(1627); - р. болг. филология, бр. фі
лал6гія, п. слц. filologia, ч. filologie, вл. 
ШоІоg, м. филологиjа, схв. филологиjа, 
слн. filologlja; - запозичення з латин
ської мови; лат. philologia <<любов до нау
ки й літератури; літературно-наукові за
нятТЯ•> походить від гр. <рІЛоЛоуіа, букв. 
«любов до слова•>. пов'язаного з <рІЛ6-
Лоуо<;; <<той, що любить науки, вчениЙ•>, 
утвореним з основ іменників <ріЛщ 
«друг•>, яке переконливої етимології не 
має, і Л6ущ <<слово, вчення, розпо
відь•>.- СІС2 878; ЧерньІх ІІ 313; Ko
paliriski 320; Holub-Lyer 167; РЧДБЕ 
767; Skok І 517; Frisk ІІ 1018-1020; 
Boisacq 1027; КІеіп 1173. - Див. ще 
логіка.- Пор. ПилИп, Феофіл, фі
лантроп, філософія. 

Філон (чоловіче ім'я), [Фил{н, Хви
лон]; - р. Филон, бр. Філон; - запо
зичення з грецької мови; гр. <piЛwv, 
букв. <<люблячиЙ•>, пов'язане з <рІЛЄw <<ЛЮ
блю•>, <ріЛщ <<друг•>. - Петровский 223; 
Спр. личн. имен 468. - Див. ще Пи-

фільдеперс 

лИп, філологія. - Пор. філантроп, 
філософія. 

філософія, філософ, [филозоф, фи
лозофія, филозофuста, філозоф{ста 
ВеЗн, Шейк], [филозоп (хвилозоп)] 
<<Мудрець•> Бі, [филозофuчний], філо
софський, [фільозофний] <<мудриЙ•> Нед, 
філософствувати, філософувати, ст. 
філософіа <<Мудрость, любленіє мудрости, 
любомудріє•> ( 1627); - р. болг. филосо
фия, бр. філасофія, др. философия, п. 
filozofia, ч. filosofie, слц. filosofia, вл. filo
zofija, м. филозофиjа, схв. филозофиjа, 
слн. filozoffja, стсл. фнІ\ософнm; - запо
зичення з грецької мови; гр. <рІЛоао<ріа 
<<Любов до знання; філософія•> пов'язане 
з <()ІЛ6ао<рщ <<освічений, учениЙ•>, утво
реним з основ іменників <р\Лщ <<друг•> і 
ао<ріа <<Наука. мудрість•>. - СІС· 878; 
Фасмер IV 194; Чернь1х ІІ 313; Kopa
liriski 320; BrUckner 122; Holub-Lyer 
167; РЧДБЕ 767; Skok І 517; КІеіп 
117 4. - Див. ще Софія, філологія. 

[фільбанок] <<більший гембель•> 
О;- неясне. 

фільварок <<Маєток з будівлями; 
хутір або виселОК•>, [фольварок] Нед, 
ст. folwarky (1500); - р. фольварк, 
бр. фальварак; - запозичення з поль
ської мови; п. folwark <<фільварок•> по
ходить від н. Vorwerk <<фільварок; ху
тір•>, що складається з префікса vor-, 
спорідненого з гр. кро, ав. fra, лат. рго, 
дінд. рга- <<перед, за•>, укр. пра-, про, та 

іменника Werk <<діло, праця•>. - Ше
лудько 50; Stawski І 233-234; Кluge
Mi:zka 825, 854. - Див. ще верстат, 
пра-, про. 

фільдекос <<шовковиста кручена ба
вовняна пряжа; міцні нитки для ремон
тування рибальських сітеЙ•>; - р. филь
дек6с, бр. фільдзкос, п. fildekos; - за
по;тчення з французької мови; фр. fil 
d'Ecosse, букв. <<шотландська нитка•>, 
складається з іменників fil <•нитка•> 
та Ecosse <•Шотландія•>. - СІС2 878; 
Фасмер IV 194; Kopaliriski 318; Bloch 
298. - Див. ще філе 1 • - Пор. філь
деперс. 

фільдеперс ~шовковиста пряжа, схо
жа на фільдекос•>; - р. фильдеперс, бр. 
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фільдзперс; - запозичення з фраНІLу
зької мови; фр. fil de Perse, букв. «nер
ська нитка•>, складається з іменників fil 
<<Нитка•> і Perse <<Персія, перС». - СІС2 

878. - Див. ще перс, філе'. - Пор. 
фільдекос. 

фільм, [ фільмар] <<кінофахівець, кіно
механіК•> Куз, фільмувати; - р. фильм, 
бр. фільм, п. ч. СJІЦ. вл. film, боJІГ. м. 
филм, схв. фuлм, слн. f(\m; - запозичен
ня з англійської мови; англ. film <<фільм, 
плівка, оболонка•> походить від дангл. 
filmen <<Плівка•>, пов'язаного з дангл. fell 
<<ШКіра•>, спорідненим з дісл. fell, fjall 
<<ТС.•>, двн. fel, нвн. Fell <<ШКіра, хутро•>, 
лат. pellis (< *pelnis) <<ШКіра, перга
менТ», псл. *pelna, укр. пелена. - СІС2 

879; Чернь1х ТІ 31 З; Фасмер IV 194; 
Holub-I"yer 167; РЧДБЕ 766; Юеіп 582, 
592; Vries AEW 123. -Див. ще пеле
на. - Пор. пліва. 

фільонка <<щиток з фанери або 
тонкої дошки в каркасі дверей, шафи 
тощо•>, [філЮнок] «ТС.» Гор, фільонча
стий; - р. филёнка, бр. філёнга, п. 
filunek, fillmg; - запозичене (частково 
через польське посередництво) з німе
цької мови; н. Fi.illung <<заповнення, 
футерування•> пов'язане з fi.illen (двн. 
fullen) <<заповнювати•>, спорідненим з гот. 
днн. fulljan, дангл. fyllan, дісл. fylla «ТС.•>, 
псл. *рь[п-ь, укр. повний. - Фасмер IV 
194; Булич РФВ 15, 356; Юuge
Mitzka 223; Matzenauer 157; Юеіп 627; 
Vries AEW 148. -Див. ще повний. 

[фільтифікетний] <<манірний, це
ремонниЙ•> Нед, [фільтифікутетний] 
«ТС.•> Бі, [фільтикутетний, фільти
культЯпний] «ТС.•> Шейк; - афектив
не утворення неясного походження. 

фільтр, фільтрат, фільтрація, 
[фільтровникl <<фільтрувальник•> Куз, 
фільтрівнИй, фільтрувальний, фільт
рувати; - р. фильтр, бр. фільтр, п. 
ч. filtr, слu. вл. filter, боJІГ. фuлт-ьр, м. 
филтер, филтар, схв. фіtлтар, слн. 
fПter; - запозичення з німецької мови; н. 
Filter через фр. filtre походить від елат. 
filtrum <<фільтр і з повсті •>, що виникло в 
Х ст. з герм. filt (> нвн. Filz), спорідне-
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ного з псл. *рь[stь, укр. повсть. - СІС2 

879; Чернь1х ІІ 313-314; Фасмер IV 195; 
Kopaliriski 320; BпJckner 122; Holub
Lyer 167; РЧДБЕ 767; Юuge-Mitzka 
197; Dauzat 325; Bloch 299; Юеіп 582, 
592. -Див. ще повсть, фільц. 

фільц <<повсть•>, [фільцувати] Куз;
р. фильц, п. ч. вл. filc, боJІГ. м. филц, 
схв. фuлц; - запозичення з німецької 
мови; н. Filz (двн. свн. vilz) <<ПОВСТЬ•> 
споріднене з днн. filt, дангл. felt, псл. 
*рь[stь, укр. повсть. - Sl. wyr. obcych 
218; Holub-Lyer 166; РЧДБЕ 767; Юu
ge-Mitzka 197-198; Юеіп 582.
Див. ще повсть. - Пор. фільтр. 

[філютерний] <<Шахрайський; задир
ливий, зачіпливиЙ•> Куз; - бр. [фі
лЮтьt] <<хитрощі•>, ч. filuta <•пройдисвіт, 
шахраЙ•>; - запозичення з польської 
мови; п. filuterny <<жартівливий, хит
рий, грайливиЙ•> утворене від filut <<жар· 
тівник, шахрай, крутіЙ•>, яке походить 
від фр. ст. filout (фр. filou) <<ТС.•>, мож
ливо, пов'язаного з лат. fїlum <<нитка, 
пряжа•>. - BпJckner 122; Slawski І 229; 
Holub-Lyer 167; Dauzat 325; Bloch 299. 

фіміам <<пахуча речовина для об· 
курювання, ладан•>; - р. фимиам, бр. 
фіміЯм, др. фимиян?J, фемиян?J, ти
миЯнь, болг. темЯн, тамЯн, м. та
мjан, темjан, СХВ. тамjан <<ТС.•>, СЛН. 
tlrпijan, стсл. фнмНМ\'"Ьj - через церков· 
нослов'янську мову запозичене в давньо· 
руську З греЦЬКОЇ; гр. eufJidf.IO <<фіміаМ>> 
пов'язане з eufJHXW <<Кадити, курити, 
обкурювати димом•>, похідним від імен· 
НИКа eufJO<;; «ЖИТТЯ, душа, свідомість; 
дим•>, спорідненого з псл. dym-ь, укр. 
дим. - СІС2 879; Чернь1х ІІ 314; Фас· 
мер IV 195; Boisacq 356-357; Frisk І 
693-694; Fraenkel 110; Walde-Hofm. І 
561-562; Ernout-Meillet І 260. - Див. 
ще дим. 

фін', фінка; - р. финн, бр. фін, п. 
ч. слц. вл. Fin, боJІГ. фин, финн. м. 
Фuнец, схв. Фuнац, слн. Ffnec; - за
позичення зі скандинавських мов; шв. 

finne <<фін•>, дісл. finnr «ТС.•>. (пор. лат. 
Fenni (мн.), гр. Фіwо1 <<ТС.•>), можливо, 
споріднені з гот. finpan <•ЗНаходитИ•> і 
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первісно означали <<мисливець, стрі
лець•>; фінка <<ВИД НОЖа•> ВИНИКJІО ВНаС
ЛіДОК скорочення словосполучення фін
ський ніж.- Фасмер IV 195-196; 
Vries AEW 120-121. 

[фін2 ] «хрещеник Г; молодий (у від
ношенні до весільних батьків) Ме•>, 
фіїн «ТС.•>, [фіна]· <<хрещениця Г; моло
да (для весільних батьків) Ме•>, фіїна, 
[фuна Нед, филuна Нед] не.•>, [фі
на] «молода (на весіллі)•> Ме, [фін6вщи
на] <<Крижмо•>; - запозичення з ру
мунської та молдавської мов; рум. fin, 
rfпa, молд. фин, фuнз виводяться від 
лат. *filianus, похідного від fїlius <<СИН•>. -
Дзендзелівський НЗ УжДУ 26/2, 31-
32; Scheludko ІІ 144; Vincenz 1; Vrabie 
Romanoslavica XIV 141-142; СДЕЛМ 
457; DLRM 304; Puscariu 52. - Див. 
ще діва, до'іти, філі'ал. 

фіна (зоол.) <<ЛИчинка солітера•>, фін
ка, фіноз; - р. фuнна, бр. фіна; - за
позичення з німецької мови; нвн. Flnne 
(свн. vinne, pfinne) <<nлавець риби; прищ; 
глист>> продовжує споріднене з гол. vin 
•плавець риби; прищ; вугор>>, норв. 

[finn(e)] (бот.) <<мичка, Nardus L.•>, шв. 
[fen(a)], флам. vimme <<КОЛОС•>; в осно
ву всіх значень лягло поняття <<гострий 
нарісн. - СІС~ 880; Кluge-Mitzka 
198-199. 

фінал, фінал{ст; - р. болг. финал, 
бр. фінал, п. finat, ч. слн. finale, слц. вл. 
finale, м. финал(е), схв. фuнал; - за
nозичення з італійської мови; іт. finale 
•Фінал; кінцевий, остаточний, заключ
ниЙ•> походить від лат. finalis <<Кінце
ВИЙ», пов'язаного з fїnis <<межа, кі
нець». - СІС2 879; Черньtх ІІ 314; Фа
емер IV 195; Kopaliriski 321; Holub
Lyer 167; РЧДБЕ 768; Walde-Hofm. І 
502-505; КІеіn 592. - Див. ще фІ
ніш. 

фінанси, фіна/ісuст, фінансува
ти; - р. финсінсьt, бр. фінсінсьt, п. 
finanse, ч. finance, слц. financie, вл. 
financy, болг. финанси, м. финансии, 
схв. финсінсиjе, слн. finance; - запози
чення з французької мови; фр. finance 

фІнік 

<<Наявні гроші; державні нрибутки; 
фінанси» зводиться до нлат. fїnantia 
<<державні прибутки, фінанси•>, похідно
го від елат. fїnare, паралельного до лат. 
fїnїre <<обмежувати, визначати, закінчу
вати•>, пов'язаного з fїnis <<Кінець, фі
ніш>>. - СІО 879; Черньtх ІІ 314; Фас
мер IV 195; Bri.ickner 122; Kopaliriski 321; 
Holub-Lyer 167; РЧДБЕ 768; Dauzat 325; 
Bloch 300; Кluge-Mitzka 198; КІеіn 
592. -Див. ще фініш. 

[фінгувати] <<Прикидатися, вдавати, 
симулювати, вигадувати>> Куз; - запози
чення з польської мови; п. fingowac, як 
і ч. fingovat, слц. fingovat', слн. fing(rati 
«ТС.•>, можливо, через nосередництво 

нім. fingieren <<ТС.•>, походить від лат. 
fingo <<торкаюсн; вигадую; прикидаю
СЯ>>. - SJP ІІ 884. -Див. ще фікція. 

[фінда] <<легковажна дівчина•>, [фін
дЮрка] <<ПОВіЯ•>, [финдЮрка] «ТС.•> Нед, 
[фиіідюровсіти] <<ЖИТИ розпусно>> Пі, 
Нед; - афективне утворення. - Пор. 
фіцька. 

фінезія <<делікатність, чуйність, такн 
Куз; - запозичення з польської мови; 
П. finezja <<ВИТОНЧеНіСТЬ•>, ЯК і ВЛ. fine
sa, болг. финес, м. финеса «ТС.•>, похо
дить з французької або італійської мо
ви (іт. finezza <<витонченість•>); фр. finesse 
нонкощі, вміння, люб'язність, увага•> є 
похідним від fin <<тонкий, ніжниЙ•>. -
Кора І і r\ski 321; Dauzat 326; Bloch 
299. - Див. ще файний. - Пор. 
фініш. 

фінік, [фuник] <<фінік•> Нед, [пи
ник] «ТС.•> Mak; - р. фuник, бр. фі
нік, др. финик?J, фvник?J, болг. финu
ков, стсл. фнNНК"Ьj - запозичення з 

грецької мови; гр. qюiv1~ <<фінік, фініко
ва пальма; темно-червоний, малиновиЙ•> 
певної етимології не має; можливо, пов'я
зане з <potv6<;; <<криваво-червониЙ•>, <р6vщ 
<<убИВСТВО•> і eєtVW <<бИТИ, вражаТИ•>; 
можливо також, що слово східного похо
дження, звідки й сама пальма, і є тотож
ним з назвою для Фінікії. - СІС2 879; 
Черньtх ІІ 314; Фасмер IV 195; Walde
Hofm. І 332-333; Frisk І 657-658, ІІ 
1032, 1033; КІеіn 414, 1175. 
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фініфть <<емаль, якою покривають 
візерунки на металевих виробах та на 
фарфорі•>, [фініфта] «ТС.•> Куз; - др. 
финипт'Ь, химипет'Ь; - запозичення 
з грецької мови; сгр. XUf..ІHJТ6v «ТС.•> 
пов'язане з XUf..IEia <<плавка, сплав•>, є 
похідним від XtJI.ІEUUJ <<змішую•>. - СІС2 

880; Фасмер IV 195; Frisk ІІ 1090-
1093, 1124-1125. - Див. ще хімія. 

фініш, фінішер, фінішувати; -
р. болг. м. фuниш, бр. фініш, п. finisz, 
finish, ч. слц. finis, схв. фuниш; - за
nозичення з англійської мови; англ. fi
nish <<фініш~ походить від фр. ст. feniss
(> фр. finiss-), nов'язаного з fenir (> фр. 
finir} <<Кінчати, завершувати•>, що зво
диться до лат. [Tnio, -Tre <<обмежую, ого
роджую, закінчую•>, похідного від fTnis 
<<межа, рубіж, кінець; мета•>, етимоло
гія якого не з'ясована; можливо, поста
ло з *fTgsnis <<щось укріnлене•>, пов'яза
ного з fTgo <<Вбиваю, втикаю~. - СІС2 

880; ЧерньІх П З 14; Kopaliriski 321-
322; Holub-Lyer 1 67; РЧДБЕ 768; 
Кlein 593; Walde-Hofm. І 502-504. -
Пор. фіксувати, фінал. 

фіноз (бот.) <<дереза•>; - фонетичний 
варіант ботанічної назви спін6за (див.). 

фінт (спорт.) <<оманливий рух, удава
ний випад•>, [фінта] <<ХИтрощі, викрут, 
виверт•> Куз; - р. болг. финт, бр. 
фінт, п. ч. слц. finta, м. фuнта, схв. 
финта, слн. ffnta; - запозичене з іта
лійської мови, очевидно, за німецьким 
посередництвом (н. Ffnte <<Хитрощі, ви
верти, зокрема у фехтувальному мисте
цтві•> ); іт. finta «удавання, прикидання•> 
походить від лат. fingo <<тоrкаюся, гладжу, 
формую, вигадую•>.- СІС 880; ЧерньІх 11 
315; Фасмер Іу 196; St. wyr. obcych 220; 
Machek ESJC 143; Holub-Lyer 167; 
РЧДБЕ 768; Matzenauer 157; Кluge
Mitzka 199; Mestica 602. - Див. ще 
фікція. - Пор. фінrувати, хвинтИти. 

[фінтіфлЮшки] <<дрібнички, дурни
ЦЯ•> Шейк; - р. финтифлЮшки, бр. 
фінціклЮшка, п. fintifluszka; -·не зо
всім ясне; можливо, запозичення з 
французької мови; фр. fanfreluche <<ба
лабончик, дрібничка•> (зближене з фінт, 
фін та «ТрЮК•>) через латинське посе-
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редниитво (елат. famfa!Oca) виводить
ся від гр. 7rOf..Іcp6Лu~ <<пузир, бульба•>, 
пов'язаного з 7rEf..Іcpt~ <<набрякати•>, 
вірм. p'amp'ust <<сечовий міхур•>, псл. 
рQрь, укр. пуп, пупер <<пташиний 
шлуноК•>. - Фасмер IV 196; Kopaliriski 
322; Frisk ІІ 503. - Пор. пуп, пупер, 
фінт. 

фіолетовий, [фіолетний] Куз, Нед, 
фіолет, позафіолетовий Куз, ультра
фіолетовий; - запозичення з поль
ської мови; п. fiolet <<фіолетовий колір•>, 
fioletowy, як і р. фиолетовьtй, бр. фія
летавьt, ч. СЛЦ. violet'' болг. м. вио
летов, слн. vij6licast, походить від нім. 
violett «ТС.~, яке через фр. violet «Те.~ 
( violette <<фіалка•>) зводиться до лат. 
viola <<фіалка».- ЧерньІх П 315; Фасмер 
IV 196; St. wyr. obcych 220; Stawski І 
229; Bruckner 122; Holub-Lyer 508; 
Кluge-Mitzka 822; Dauzat 752. -
Див. ще фіалка. 

[фіомак] (бот.) <<ялівець звичайний, 
Juniperus communis L.•>; - неясне. 

фіона - див. хвилівнИк. 
фіорд <<довга й вузька морська за

тока з високими стрімкими берегами•>, 
[ферда] «ТС.•> Куз; - р. фи6рд, фьорд, 
бр. фіёрд, п. fiord, ч. слц. вл. fjord, 
болг. фи6рд, м. фjорд, схв. фjорд, слн. 
fj6rd; - запозичення зі скандинавських 
мов, найвірогідніше, з норвезької; норв. 
дат. шв. fjord <<ТС.•> походить від дісл. 
fjQror, якому відповідають нвн. Forde, 
Vбrde <<фіорд•> і Furt <<брід•>, споріднені 
з лат. portus <<Порн.- Акуленко 141; 
СІС2 880; Kopaliriski 322; Holub-Lyer 
1 68; РЧДБЕ 768; Кluge-Mitzka 225-
226; КІеіn 593, 594; Vries AEW 126.
Див. ще порт2• 

[фіра] <<Віз•>, [фірка О, хвіра Нед, 
Шейк], [фера] О «ТС.•>; - фонетичний 
варіант запозиченого з німецької мови 
слова [фура] (хура) (н. Fuhre <<Віз, під
вода•>), зумовлений, можливо, єврейсь
ким посередництвом.- Шелудько 51.
Див. ще фура. 

фіранка <<занавіска на вікні», 
[хЬ"іранка] ЛЧерк, [охвіранка] Па; -
бр. фіранка, п. firanka, ч. firhanek; - за-



фі рас 

позичення з німецької мови; н. Vorhang 
(свн. vurhanc, vorhanc) <<завіса на вік
Ні» утворене з префікса vor- <<Перед•>, 
спорідненого з псл. *per-, рго-, укр. 
пере-, про-, і дієслова hangen (двн. 
hahan) <<ВИсіти», спорідненого з дангл. 
hon (< *hohan), гот. hahan, хет. gang-, 
kank- <<ВИсітИ•>, :пат. cunctor <•Вагатися•>, 
дінд. sankate <<Хитається>>. - Шелудь
ко 50; St. wyr. obcych 220; Stawski І 
229-230; Bruckner 122; Holub-Lyer 
168; Кluge-Mitzka 288, 825. - Див. 
ще фартух. 

[фірас] нартак (лісопильний за
вод)» Нед, Шейк, [фірес] <•пилка» Ли
занец, [фі ріс] нс. •> тж; - запозичення 
з угорської мови; уг. furesz <•пилка•>, 
fureszelni <•пиляти, різати•> етимологічно 
неясні. - Лизанец 632; MNTESz І 1002. 

[фірий] <•КосоокиЙ•> О; - неясне. 
[фірлєгка] (бот.) <•ВИд зірок ліхніс, 

Lychnis flos cuculi L.•> Mak; - р. [фир
летка], п. firletka; - очевидно, видо
змінене запозичення з латинської мо
ви; елат. farlaria, fellaria «ТС.» неясного 
походження. - Bruckner 122. 

[фірлюлЮк] (орн.) <•лісовий жайво
ронок, Lullula arborea L.•> Шарл; - зву
конаслідувальне утворення від вигуку 
фір-лю-лю, що імітує спів цієї пташки. 

фірма1 <<Велике виробниче об'єд
нання; підприємство•>: - р. болг. м. 
фuрм.а, бр. фірма, п. ч. слц. вл. firma, 
схв. фйрм.а, слн. ffrma; - запозичення 
з італійської мови; іт. firma <<Підтверджен
ня, підпис•> пов'язане з firmare <•Підпису
вати, затверджувати•>, що зводиться до 

лат. firmare <•Підтверджувати, підсилю
вати», похідного від firmus <•міцний, ста
більний, надійний, сильний•>. - СІС2 880; 
Черньtх ІІ 315; Фасмер lV 196; Kopalinski 
322-323; Bruckner 122; Holub-Lyer 
168; Machek ESJC 143; Walde-Hofm. І 
480; КІеіn 594. -Див. ще ферма. 

[фірма2 ] <•форма (для відливання з 
металу, для печива); вид глиняного під
свічника у формі кренделя•>, [фірмак] 
~модель із дерева, за якою роблять 
глиняну форму для металевого лиття; 
спресований у вигляді фігури овечий 

фірмачити 

сир•>, [фірмаш] <<форма дJІЯ відливання 
металевих виробів•> Шейк, [фuрмаш] 
«ТС.•> Нед; - очевидно, результат ви
дозміни слова форма (див.). 

фірмамент <•небозвід, небеса» Куз; -
п. ч. слц. вл. firmament; - запозичення 
з латинської мови; лат. firmamentum 
«опора, підпора•> пов'язане з firmo, -are 
<•зміцнювати, утверджуватІ:J». - Kopalin
ski 322-323; Machek ESJC 143; Holub
Lyer І 68; Кluge-Mitzka 199; ·Walde
Hofm. І 505; КІеіn 594. - Див. ще 
фіJ?Ма 1 • 

[фірман1 ] <<ВізниК•>, [фірманuна] «ТС.•>, 
[фірманка] «візникування; дружина фір
мана•>, [фірманити], [фірманкувати] 
Куз; - фонетичний варіант запозиче
ного з німецької мови слова [фурман] 
(н. Fuhrmann), зумовлений, можливо, 
єврейським посередництвом. - Див. 
ще фура, рурман. 

фірман <•указ султана, шаха»; - р. 
фирман, бр. фірман, п. ferman, firman, 
болr. ферман, м. ферман, схв. фер
ман; - запозичення з турецької мови; 
тур. ferman <<султанська грамота, указ•> 
походить від перс. farman <<наказ•>, пов'я
заного з дперс. framana <•ТС.•>, спорідне
ним з дінд. pramaQab <<Міра, прави
ЛО•>, ПСЛ. *per-, pro, mera, укр. пере-, 
про, міра. - СІС2 880; Фасмер IV 196; 
Kopaliriski 313; Bruckner 122; Lokotsch 
47; КІеіn 594. - Див. ще міряти, пе
ре-, про. 

[фірмачити] нратити, тринькатИ•> 
Нед, Шейк, ст. фримарчити (XVII ст.); -
видозмінене запозичення з польської 
мови; п. frymarczyc <<Міняти, гендлюва
ТИ•> (з XV ст.) походить від свн. vrт
market (> нвн. Freimarkt) <<Вільна тор
гівля•>, vrTmarketen <<торгувати, міня
ТИ•>, складних слів, утворених з компо
нентів vrт- (> нвн. frei) <<Вільний», спо
рідненого з псл. prijati, укр. приЯ
ти, сприЯти, і market (> нвн. Markt) 
норГ•>, що походить від лат. mercatus 
<<купівля, торг•>, пов'язаного з mercarT 
<•торгувати, купувати». - Kopalinski 
340; Stawski І 239; Bєrn. І 285. - Див. 
ще меркантИльний, приЯти. - Пор. 
Ярмарок. 
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фірналь 

[фірналь] <<залізний гак на кінці ди
шла•> Шейк; - n. fornal <<ТС.•>; - заnо
зичення з німецької мови; н. Vornagel 
<<nередній цвях•> утворене з компонентів 
vor- <<Перед>> і Nagel <<ЦВЯХ•>. - Див. ще 
ніготь, нога, фартух. -Пор. ухналь. 

фіровати, фіровщина - див. офіра. 
Фірс (чоловіче ім'я), Фурс, ст. Фирсь 

<<Жезло, вt,твь'> (1627);- р. Фирс, бр. 
Фірс; - заnозичення з грецької мови; 
гр. 0uращ утворене від t}upaщ <<тирс 
(жезл бога виноградарства й винороб
ства Діоніса); nрикрашений жезл, який 
носили nід час святкових nроцесіЙ>>. -
Вл. імена 94; Беринда 210; Петровский 
224; Cnp. личн. имен 468; Frisk І 697; 
Boisacq 359. 

фірталок, фірталь, фірталька -
див. ферділь. 

[фірчати] <<сюрчати>>, [фірчак] <<цвір
кун•>; - звуконаслідувальне утворення; 
пор. вигук фр-фр-фр, що імітує сюрчання. 

фісгармонія (музичний інстру
мент); - р. фисгармония, бр. фісгар
монія, П. fisharmonia, Ч. fysharmonium, 
слц. fyshaгmonika, болг. фисхармониум, 
СХВ. Хармонuj(ум), СЛН. haгmonij; - за
ПОЗИЧеННЯ з німецької мови; н. Fishar
monium (Physharmonika) утворене з 
основ гр. cpuaa <<ковальський міх•>, що 
зістаВJІЯЄТЬСЯ З ПСЛ. руха, ~Кр. nиха, і 
apf..ІOVia <<ГармоніЯ>>. - СІС- 880; Kopa
linski 323; Holub-Lyeг 176; Frisk ІІ 
1055-1057; Boisacq 1042-1043.- Див. 
ще гармонія, пих. - Пор. фізаліс. 

фіск <<державна скарбниця>>, фіскал 
~у Росії з XVIII ст. - урядовець, який 
таємно наглядав за виконанням урядо

вих розnоряджень і за додержанням ін
тересів державної скарбниці•>, фіскаль
ство, фіскальний <<стосовний інтересів 
державної скарбниці•>, фісксілити <<ро
бити доноси, наклеnИ>>; - р. м. фис
ксіл, бр. фіскал, n. fisk, fiskat «робіт
ник фінвіддіЛу», Ч. fiska[ <<ЧИНОВНИК 
державної скарбниці; адвокат>>, слц. 
fiskal <<адвокаТ». вл. fiskus <<фісК•>, болг. 
фиск <<державна скарбниця•>, схв. фuскал 
<<службовець державної скарбниці•>, фuш
кал <<фіскал, адвокат•>; - заnозичення 
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фіта 
------------·-----·-·---·--------

з латинської мови;· лат. fiscalis <<казен
ниЙ•> ІЮв'язане з fiscus <•державна скарб
ниця; кошик; каса•>, сnорідненим з гр. 
тrit}o<;; <<діжка, винна бочка•>. - СІС2 

880; Фасмер IV 196; Kopalinski 323; 
Ho!ub-Lyer 168; Кluge-Mitzka 392; 
Walde-Hofm. І 506; Pokorny 153; КІеіn 
594. - Пор. конфіскувати. 

фісташка (бот.) <<Pistacia L.'>, фі
сташник; - р. фисташка, бр. фі
сташка, п. fistaszek <<арахіс>>, pistacja 
<<фісташка•>; - заnозичене з французь
кої мови (очевидно, через російську, з 
огляду на nочаткове ф-); фр. pistache 
через nосередництво іт. pistacchio і лат. 
pistacium <<фісташка•> заnозичене з грець
кої мови; гр. тrютаиюv <<фісташковий 
горіХ•>, ТГЮТсХИfl <<фістаШКОВе дереВО>> -
слова східного nоходження (їхнім nершо
джерелом вважається перс. pistah <<фіс
ташковий горіХ•> ); nочаткове ф- у р. фис
ташка nояснюється Еnливом тур. fistik 
<<ТС.•> (Фасмер IV 197). - ЧерньІх ІІ 
315; Горяев 392; St. wyr. obcych 221; 
Kopaliriski 323, 753; Mikl. ТЕ! 1297; 
Кluge-Mitzka 552; Frisk П 544; КІеіn 
1190. - Див. ще пистація. 

фістула <<вид флейти; фальцет; ка
нал, що сnолучає виразку в тканинах або 
органах тіла з nоверхнею шкіри•>, [фuс
тула] Шейк, ст. фtстула (1627);- р. 
фuстула, бр. фістула, n. fistuta, ч. 
fistule, слц. fistula, болг. фuстула, м. схв. 
фистула; - заnозичення з латинської 
мови; для лат. fistula «rруба, трубка; 
канаЛ•> nриnускається зв'язок з дієсло
вом findere <•розколювати, розщеnлю
ва·!'И•>, сnорідненим з дінд. bhinadmi 
<<розколюю•>; іє. *bheid- <<розколюва
ти,,; розглядається як nоширення коре

ня *bhei(a)- <<бИТИ•>, звідки також nсл. 
biti, укр~ бuти. - СІС 880; Фасмер ІІ 
197; Горяев 392; BrUckner 122; St. wyr. 
obcych 221; Kopalinski 323; Machek 
ESJC 143; Holub-Lyeг 168; Walde
Hofm. І 500-501, 506-507; КІеіn 176, 
594, 595. -Див. ще бИ:ти1 • 

фіта <<назва літери в російській до
реформеній абетці (0)», [фіта, фuта] 



фіто-

нс.•> Куз; - р. фитd, бр. фіта, др. 
вита; - запозичення з грецької мови; 
гр. &~та <<Назва восьмої літери грецько
го алфавіту•> nоходить із семітських мов, 
можливо, від назви дев'ятої літери геб
райського алфавіту tёth, яку зіставля
ють з ар. tayt «Гадюка, зміЯ•>. - Фас
мер IV 197; Frisk І 674; Boisacq 345; 
Кlein 1595, 1606. 

фіто- (перший компонент складних 
слів тиnу фітоклімат, фітотерапія); -
р. боJІГ. м. схв. фито-, бр. фіта-, п. СJІН. 
fito-; - запозичення з грецької мови; 
гр. cpuт6v <<рослина, пагіН•> пов'язане з 
cpuw <<Вирощую, створюю, породжую•>, 
яке походить з іє. *bheo- <<рости», звід
ки й nсл. byti, укр. бути, а також псл. 
ЬуІо, ЬуІьjе, укр. бuло <<СТеблина•>, билИна 
~рослина•>. - СІС2 880; Kopalirl.ski 323; 
Sf. wyr. obcych 221; Boisacq І 043-1044; 
Frisk ІІ 1052-1054. - Див. ще било\ 
бути 1 • - Пор. фізика. 

фіть <<ВИГJК. ЩО імітує СВИСТ•>, [фітІО
фіmЮ] ВеБ, lфітик] (орн.) <<Кропин'ннка, 
Sylvia fitis•>, [фітчик] (орн.) <<Вівчарик, 
Phylloscopuss trochilus L.•>, [фітькаоzо] 
~болотяна черепаха•> ВеНЗн, фІтькати, 
[фітьфолЮкати] <<Кричати, як пере
nеЛ•> Шейк, [фітькатисяІ <<вештатися, 
віятися•> Ме; - р. фить, бр. фіць, п. 
fit!, слц. fit'; - звуконаслідувальне утво
рення, що імітує свист, швидкий рух 
nредметів у повітрі тощо. - Пор. ф'ю, 
хвіть. 

[фітька] <<Кисіль, рідка каша•> Шейк; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне 

утворення, пов'язане із звуконасліду
вальним фіть (рідку кашу можна хлис
тати). -Див. ще фіть. 

[фіфак] <<гультяЙ•> Она, ВеБ; - р. 
фuфа <<легковажна дівчина•>, фuфикус 
<<хитра, спритна людина•>, rr. [fif] <<ХИТ
рість, JІукавство, витівка; фокус•>, l fifak] 
~хитра, спритна людина•>, ч. fifa (глузл.) 
•погана господарка•>, fifikus <<Хитрун•>; -
запозичене з німецької мови, можливо, 
через посередництво польської; н. pfi
ffig <<Хитрий, спритниЙ•>, Pfiffikus <<Про
йдисвіт•> пов'язані з Pfiff <<свисток, свист; 
хитрощі; трюК•>, утвореним від pfeifen 

фішбін 

<<свистіти, насвистувати•> (свн. pflfe, 
двн. pfif(f)a <<свист(ок)•> ), яке походить від 
нар.-лат. ріра <<Сопілка, дудка•> і далі від 
звуконаслідувального лат. рІро «пищу (про 
птахів)•> (пор звуконаслідувальний вигук 
укр. пі-пі). - SW І 737; Кluge-Mitzka 
542, 543; КІеіn 1189. -Пор. файка. 

[фіфолотеньІ <<Весельчак•> О; - оче
видно, нерегуJІярне експресивне утво

рення, що виникло на основі [фіфdк] 
нуJІьтяЙ•> (пор. також р. фuфикус <<ХИТ
ра, спритна людина•>, п. [fif] <<Хитрість, 
лукавство, витівка; фокуе»). - Див. 
ще фіфак. 

фіціrорний - див. відзіrорний. 
[фіцькаІ <<Легковажна дівчина•>; -

не зовсім ясне; можливо, експресивне 

утворення на основі [фіфdк] <<ГультяЙ•> 
(пор. р. фuфа <<Легковажна дівчина•> ); 
не виключений також зв'язок із ч. ficka 
<<Помічниця•> (хатньої служниці), ficek 
~помічник•>, що є фамільярними розмов
ними формами від нім. Vice- <<Віце-•> 

(Machek ESJC 142); менш імовірний 
зв'язок з уг. fickcS <<Хлопець, парубок•>, 
утнореним від fi, fiu <<хлопець, син•>. -
Barczi 79; MNTESz І 905. - Пор. фик. 

фіша <<Кружечок, кубик, квадратик 
і т. ін. у деяких настільних іграх для ра
хування очок, взяток тощо•> Куз, фішка 
«ТС.•>; - р. фuшка, бр. фІшка, п. fiszka, 
боJІГ. фиш налон; невеликий клаптик 
паперу для записів•>, м. фиша; - запо
зичення з французької мови; фр. fiche 
<<Марка, фішка в грі•> утворене від ficher 
<<заганяти, вбивати», що походить від 
нар.-лат. *figicare, пов'язаного з figo 
<<Встановлюю, nрикріплюю•>. - Фасмер 
IV 197; St. wyr. obcych 221; Kopa!irl.ski 
323; Matzenauer 158; Bloch 296-297; 
Dauzat 322-323; Walde-Hofm. І 495-
496; КІеіп 594. - Див. ще афіша, 
фібула. -Пор. фіксувати. 

[фішбін] <<Китовий вус•> Куз; - п. 
fiszbin, ч. fispan, м. фишбаjн, схв. фиш
баjн; - запозичення з німецької мови; 
н. Fischbein, що виникло внаслідок ско
рочення н. Walfischbeiп <<КИтовий вус•>, 
є складним словом, утвореним з основ 

іменників Fisch <<риба•>, спорідненого з 
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фіялка 

свн. visch (< visc, vёsc), двн. днн. дфриз. 
дангл. fisc, англ. fish, дісл. fiskr, гот. fisks, 
герм. *fiskaz, лат. piscis (зіставлялося та
кож з псл. *piskorь, укр. пискір - див. 
Критенко Вступ 511; Pokorny 796 та ін.), 
і Bein <<Кістка; нога», спорідненого з свн. 
двн. дісл. bein <<Кістка•>, днн. дфриз. Ьёn, 
дангл. Ьап, англ. bone, дат. шв. ben, 
сх.-герм. і пн.-герм. *baina- <<Кістка•>, яке 
є германським новотвором; зіставляло

ся з псл. biti, укр. бuти. - St. wyr. 
obcych 221; Bri.ickner 122; Holub-Lyer 
1 68; Кluge-Mitzka 63, 199-200; Кlein 
594; Vries AEW ЗО. - Пор. пИскір\ 
фіжми. 

[фіялка] (орн.) <<Жайворонок лісовий, 
Lul!ula arborea L.•> Шарл, Шейк; - оче
видно, суфіксальне утворення, пов'я
зане із звуконаслідувальним коренем 
фі(я)-.- Див. ще фіяти 1 • 

[фіяти 1 ] <<дзижчати•> Нед, Шейк; -
утворення звуконаслідувального харак

теру. 

lфіяти2 ] <<роїтися, кружлятИ•> Нед, 
Шейк, [фіЯвка] <<білий кінець лисячого 
хвоста» Шейк; - не зовсім ясне; мож
ливо, виникло як експресивне утворення 

на основі віяти, хвіяти (див.). 
Флавіан (чоловіче ім'я), [ФлавіЯн] 

Куз, ст. Флавіан'Ь <<русьІи власьІ» 
( 1 627); - р. Флависщ бр. ФлавіЯн; -
запозичення з латинської мови; лат. 
Flavianus є формою присвійного при
кметника від Flavius <<ФлавіЙ•>. - Вл. 
імена 94; Беринда 239; Петровский 
224. -Див. ще Флавій. 

Флавій (чоловіче ім'я);- р. Флавий, 
бр. Флавій, слн. Flavy, стсл. ФлАvін; -
запозичення з латинської мови; лат. Fla
vius походить від flavus <<Половий, світ
ло-жовтий, золотистиЙ•>, спорідненого 
з н. blau <<Голубий•>, двн. blao нс., бла
китний; жовтиЙ•>, дангл. blre(w), дісл. 
blar <<темно-синій, чорниЙ•>, дірл. blar <<сі
рИЙ•>. - Вл. імена 94; Петровский 224; 
Кluge-Mitzka 82; Кlein 181; Vries 
AEW 42; Walde-Hofm. І 513-514. 

флаг <<прапор•>; - р. бр. болг. флаг, 
п. flaga; - через посередництво росій
ської мови запозичене з голландської 
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(у росІиськІи з XVII-XVIII ст.); для 
гол. vlag <<прапор•> припускається північ
ногерманське (можливо, скандинавське) 
походження, пор. шв. ісл. flagg, норв. 
дат. flag; висловлювалася також думка 
про англ. flag <<флаг, прапор•> як пер
шоджерело; пов'язується з англ. flag 
<<НИКНУТИ, ХИЛИТИСЯ•>, ЩО Є, МОЖЛИВО, 

звуконаслідувальним утворенням (пор. 
дісл. flQgra <<Маяти, майоріти•>). - Чер
ньІх ІІ 316; Фасмер IV 197; Горяев 392; 
St. wyr. obcych 222; Stawski І 231; 
Кluge-Mitzka 201; Кlein 596; Falk
Torp 232; Vries AEW 135. 

флагман <<Командир великого з'єд
нання військових кораблів; корабель, на 
якому перебуває командир з'єднання»; -
р. бр. болг. флагман, п. flagman; - че
рез посередництво російської мови за
позичене з голландської (у російській 
мові з XVIII ст.); гол. vlagman «ТС.•> є 
складним словом, утвореним з основ 

іменників vlag <<Прапор» і man <<Люди
на, чоловіК•>, спорідненого з псл. mQZb, 
укр. муж. - СІС2 882; Фасмер IV 197; 
Meulen 227; Vries AEW 426; Кluge
Mitzka 459-460; Кlein 930. - Див. 
ще муж, флаг. 

флагшток <<Вертикальна жердина для 
підіймання прапора•>; - р. бр. флаг
шток, п. flagsztok; - через посередниц
тво· російської мови запозичене з гол
ландської (у російській мові з XVIII ст.); 
гол. vlaggestok є складним словом, утво
реним з іменників vlag <<Прапор•> і stok 
<•жердина•>, спорідненого з н. Stock, дісл. 
stokkr, дат. stok «ТС.», а також із лит. 
stugti <<Виступати, видаватися•>, stungis 
<<ручка ножа•>, дінд. tujati, tu( ii)jati <•тис
нути, штовхати•>, які зводяться до іє. 
*(s)teug. - СІС2 882; Фасмер IV 198; 
Kopalinski 325; St. wyr. obcych 222; Meu
len 227; Vries AEW 702; Кluge-Mitzka 
752; КІеіn 1517; Pokorny 1033. -Див. ще 
флаг. 

флажолет «старовинний музичний 
духовий інструмент на зразок флейти•>, 
[фляжолет, фляжеолет]; - р. фла
жолет, фляжолет, бр. флажалет, П. 



фпакон 

Пaiolet, ч. flaiolet, flasinet, flageolet, 
слц. Пazolet, болг. флажолет, схв. фла
жолет; - запозичення з французької 
мови; фр. flageolet <<сопілка•> (фр. ст. 
Пageol, flajol <<труба, флейта•>) походить 
від нар.-лат. *flabeolum <<Подув, подиХ•>, 
утвореного від лат. flare <<дути, віяти, 
грати на сопілці•>, що зводиться до іє. 
*bhlo-/bhle-/bhte- <<дути, віяти•>.- СІС2 

882; St. wyr. obcych 22З; Kopalinski З25; 
Holub-Lyer 1 б9; Dauzat 32б-З27; Ga
millscheg 429; Bloch 300; Ernout-Meil
let І 240-241; Walde-Hofm. І 517; Кlein 
181, 59б. - Див. ще флейта. -
Пор. інфлЯція, суфлер. 

флакон; - р. бр. болг. флакон, п. вл. 
Пakon, ч. слц. flakon, схв. флакон; - за
позичення з французької мови; фр. fla<;on 
< *flasconem, форми зн. в. від нар.-лат. 
flasco ~пляшка•>, що походить від герм. 
flaska не.•>. - СІС 882; Чернь1х ІІ 
31 б; Фасмер IV 198; Bri.ickner 123; St. 
wyr. obcych 22З; Holub-Lyeг 1 б9; Dau
zat 32б; Кlein 59б. - Див. ще плЯш
ка, флЯга. -Пор. плошка. 

фламандець, ст. флямскій (XVI ст.);
р. болг. фламандец, бр. фламандзец, п. 
Flamand, ч. слц. вл. Flam, схв. фламанец, 
слн. Flamec; - запозичення з францу
зької мови; фр. flamand <<фламандський•> 
пов'язане з фр. ст. flamenc, що походить 
від гол. ст. flaming, у якому виділяється 
корінь vlam-, відбитий у гол. Vlaandeгen 
•ФландріЯ•>. - Фасмер IV 198; Dau
zat 327; Gamillscheg 429; КІеіn 599. 

фламінго нропічний водяний птах•>; -
р. болг. м. фламuнго, бр. фламінга, 11. 
Пaming(o), слц. Пamengo, Пamingo, схв. 
фламuнго; - за посередництвом ін
ших західноєвропейських мов запозиче-
не з португальської; порт. flamingo 
не.•> через ісп. flamenco, пров. flamenc 
(букв. <<Кольору полум'я•>) походить від 
лат. flamma <<полум'я, вогонь•> (за ваг
няно-червоним забарвленням пір'я цьо
го птаха), пов'язаного з *flagma, спорід
неного з flagro норю; мигочу», гр. срЛЄуw 
«горю; блищу•>, псл. *blьsceti, укр. бли
щати. - СІС~ 882; St. wyr. obcych 223; 
Kopalinski З25; Lokotsch 1927; Dauzat З27; 

фланер 

Walde-Hofm. І 510-511; Bloch 301; 
Кlein 597. -Див. ще блиск, блідИй. 

фланг <<Правий або лівий край роз
ташування військового строю•>, [хла
нок], [хланк] Шейк, [флянк] Куз; -
р. бр. болг. м. фланг, п. Пanka, ч. Пank, 
слц. Паnе <<помпезність, парадність»; -
запозичення з російської мови; р. фланг 
засвоєно у XVIII ст. через н. Flanke 
не.» або гол. flank <<ТС.•> з фр. Паnе 
<<біК•>, яке походить від двн. франк. 
hlanca ~бік, стегно•> (звідки також 
н. Gelen k «суг лоб•>, пор. двн. hlanca 
<<біК•>, н. lenken <<Повертати, спрямову
вати •>). - СІС2 882; ЧерньІх ІІ З 1 б; 
Фасмер IV 198; Горяев З92; St. wуг. ob
cych 22З; Kopalinski 325; Holub-Lyeг 1б9; 
Кluge-Mitzka 202, 244-245; Dauzat 
З27; Bloch ЗО1; Christiani З7; Кlein 597, 
8бЗ-8б4. - Пор. фланк. 

фланель <<бавовняна або вовняна тка
нина•>, фланелівка, фланелет, [фляне
ля] Нед, Куз, Шейк, [фанеля] Шейк, 
Пі, Бі, [фаналевий] Г, Нед, Бі, [фа
наловий] Шейк, [фаналь6вий] Пі; - р. 
бр. фланель, п. flanela, ч. слц. вл. Паnе!, 
бош. фланела, м. фланел, схв. флстёл, 
слн. flanela; - запозичення з францу
зької мови; фр. flanelle «фланель•> похо
дить від англ. flannel не.•>, джерелом 
якого є кімр. gwlanen <<Вовняний», gwlan 
<<Вовна•>, споріднене з двн. wella, свн. 
wolle, гот. wulla, псл. *v"lna <<Вовна•>, 
укр. вовна.- Акуленко 141; СІС2 882; 
Фасмер IV 198; Чернь1х ІІ З 1 б; Горяе~ 
З92; St. wуг. obcych 22З; Machek ESJC 
144; Holub-Kop. 115; Holub-Lyeг 1б9; 
Skok І 521; Bezlaj ESSJ І 129; Dauzat 
327; Bloch ЗО1; Gamillscheg 4ЗО; Holthau
sen EW 80; Кluge-Mitzka 201-202; 
Walde-Hofm. І 75б-757; Кlein 597, 
1751. -ДИВ. Ще 808На1 • 

фланер «rультяй, нероба•>, фла
нерство, фланірувати, tфлянувати] 
Куз; - р. бр. фланёр; - запозичення 
з французької мови; фр. flaneur нуль
тяй, фланер•> пов'язане з flaner <<тиня
тися, байдикувати•>, що не має певної 
етимології; припускається походження 
зі r:кандинавських мов (пор. норв. Паnа 

107 



фшінець 

<<тинятися»).- СІС2 882; Фасмер IV 198; 
Dauzat 327; Bloch 302; Кlein 597. 

фланець <<з'єднувальна частина тру
бопроводів, резервуарів, валів тощо>>; -
р. бр. бош. фланец; - запозичення з 
німецької мови; н. Flansch, Flan(t)sche 
<<фланець>> пов'язується з Flanke «фланг, 
бік•>. - СІС2 882. - Див. ще фланг, 
фланк. 

фланк <<бічна частина оборонного 
укріплення>>, фланкуючий, фланкува
ти; - р. бр. бош. фланк, п. flanc, 
flanka, ч. flank <<біК•>, flanka, схв. флан
ка; - запозичення з німецької мови; 
н. Flanke <<біК>> походить від фр. flanc 
«ТС.>>, спорідненого з двн. hlanca <<ТС.>>. -
СІС2 882; St. wyr. obcych 223; Kopalin
ski 325; Holub-Lyer 169. - Див. ще 
фланг. 

[фласюіти] <<бити по обличчю>> Г, 
Нед, Шейк, [флЯскати, флЯцкати] 
<<бити долонею, ляпати>> Шейк; - за
позичення зі словацької мови; слц. 
Пiaskat' <<бити по обличчю>>, Пieskat' «ТС.» 
звуконаслідувального походження. -
Пор. плЯскати, флецнути. 

флебіт (мед.) <<запалення стінки ве
НИ•>; - р. болг. м. флебuт, бр. фле
біт; - запозичення з грецької мови; гр. 
срЛЄЧJ, срЛЕ[36с;; <<ЖИла, вена, кровоносна су
дина>> пов'язане з срЛЄw <<ПереrювнениЙ>>, 
cpЛ6uJ <<б'ю ключем, клекочу•>, срЛ6итшvа 
<<пузир, нарив, прищ•>, що споріднені з 
двн. ЬоЬса, bulchunпa <<пузир>>, nсл. *bulj-, 
укр. булька, бульба. - СІС2 882; Kopa
linski 326; Frisk П 1025; Boisacq 1030. -
Пор. бульба\ булька. 

флегма <<Тягуча рідина, слиз, мок
рота; незворушність, яка межує з байду
жісТЮ•>, [флеіа] <<мокрота•> Корз, флег
мона, флегматик, флегматИчний; -
р. бр. болг. м. флегма, п. ч. слц. flegma, 
схв. флегма, слн. flegma, цсл. флеrмА; -
запозичене з грецької мови, можливо, 
через латинське посередництво (лат. 
phlegma); гр. срЛЄу~а <<вогонь, пожежа; 
флегма•> пов'язане з срЛЄуw <<палю, го
рю•>, спорідненим з дінд. bhг~jate <<сві
тить, сяо, псл. ЬІьsk"ь, укр. блиск. -
СІС2 883; Фасмер IV 198; Горяев 393; 
St. wуг. obcych 223; Kopalir\ski 326; 
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Holub-Kop. 115; Holub-Lyeг 1 69; Мла
денов 662; Skok І 521-522; Кluge
Mitzka 549; Dauzat 328-329; Fгisk ІІ 
1022-1024; Bloch 302; Boisacq 1029; 
Юеіn 176, 117 4. - Пор. Флегонт, фло
гістон, флокс. 

· Флегонт (чоловіче ім'я), ст. Фле
гонт <<Палящь•> ( 1 627); - р. Флегонт, 
бр. Флягонт; - запозичення з грецької 
мови; гр. Флtywv пов'язане з cpMywv <<Па
лаючиЙ>>, утвореним від cpлtyw <<палю, 
горЮ>>. - Вл. імена 94; Петровский 
225. - Див. ще флегма. 

флейта <<духовий дерев'яний му
зичний інструмент•>, флейтИст, флей
тИстка, ст. флетня (1627); - р. бр. 
флейта, п. flet, ч. flet(п)a, заст. flauta, 
слц. flauta, вл. нл. flejta, полаб. fleito, 
боJІГ. флейта, флауто, м. флаута, флеj
та, схв. флаута, слн. flavta; - запози
чення з італійської мови; іт. f\auta <<флей
та>> походить від пров. ст. flaut, шо роз
глядається як контамінааія давньопро

вансальських слів flaujol <<фJІажолет•> 
(нар.-лат. *flabeolum) і laut <<Лютня•>, 
джерелом якого є ар. аІ-' ud, букв. <<де
рево,>; висловлювалася також думка про 

звуконаслідувальне походження прован
сальської назви (Черньrх ІІ 316). -
СІС2 883; Фасмер IV 199; Горяев 393; 
St. wуг. ()bcych 224; Kopalinski 326; Ma
chek ESJC 144; Holub-:-Kop. 115; Holub
Lyeг 1 69; Schuster-Sewc 21 З; Dauzat 
326-327; КІеіn 596, 605, 914. - Див. 
ще лЮтня. 

[флейтух] <<Клейтух, пиж>> Г, Куз, 
Шейк, Ме; - n. flejtuch <<Нечупара; 
пиж>>; - через посередництво польської 
мови запозичене з німецької: н. *fleituch 
є складним словом, утвореним з осно

ви flei-, пов'язаної з снн. vloien <<Тек
ТИ•> (двн. flaweп, flouwen <<Полоскати, 
МИТИ>>), ПСЛ. pluti < *plouti <<ПJJИСТИ>>, 
і слова Tuch <<хустка>>, наявного як 
другий компонент у словах галстук, 
фартух. - St. wyr. obcych 223; Кlein 
603; Vгies AEW 132. -Див. ще галс
тук, плИстИ, фартух. 

[флекев] <<Парубок; тeJlerreнь•>, [фле
т[вня] <<Парубоцтво•> Она; - запози-



флексія 

чення зі східнороманських мов; рум. 
flacau. молд. флзк.9у є словами слов'ян
ського походження, пор. стсл. Х""к"Ь 

•нежонатиЙ•>, X""C'l'"h <<ТС.•>, якому від
повідає укр. холостИй. - Vincenz І; 
Scheludko 144; DLRМ 307. - Див. ще 
холостИй. 

флексія <•закінчення, змінна остан
ня частина слів•>, флектИвний, [флек
сuвний, флексійний] Куз; - р. бош. 
флексия, бр. флексія, 11. fleksja, ч. 
flexe, слц. flexia, вл. fleksija, м. флек
сиjа, схв. флІщсиjа, слн. fleksfja; - на
уковий лінгвістичний термін, утворе
ний у західноєвропейських мовах (фр. 
flexion, н. Flexion, ангJJ. flexion) на ос
нові лат. flexio <<згинання, вигин, відхи
лення, поворот•>, пов'язаного з етимоло

гічно неясним flccto <•гну, линаю•>; мож
ливо, споріднене з plecto <•С rІлітаю, пле

ту•>, гр. тrЛЄ-;w <•;с.•>, псл .. , *pletti (< *plek
ti), укр. nAecтu. - СІС- 883; Чернь1х ІІ 
316-317; St. wyr. obcych 224; Kopalinski 
326; Holub-Lyer 169; Ernout-Meillet І 
239-240; Walde-Hofm. І 514-515; 
КІеіn 599, 600, 1204. - Див. ще 
плестИ.- Пор. рефлекс. 

флер <<тонка прозора тканина•>, 

[флерникар І Нед, [фльорес] <<Траурний 
флер, креП•>; - р. бр. флёр, п. flor, ч. 
слц. слн. flcSr, м. флор, схв. флор; -
запозичення з німецької мови; н. Flor 
•флер, креп•> через гол. ст. floers «ТС.•> 
і фр. ст. velous «ТС.•> зводиться до лат. 
villosus <<ВОJІОХатий, кучерявиЙ•>, похід
ного від villus <<Вовна, руно, ворса•> < 
vellus <<руно, вовняна пряжа•>, сrюрід

неного з ПСJІ. *уf'Іпа, укр. вовна; зістав
ляється також з лат. flos (род. в. floris) 
<<Квітка•> як первісно <<тканина в кві
тах•> (Holub-Kop. 115). - СІС' 883; 
Фасмер IV 199; Горяев 393; St. wyr. 
obcych 224; Holub-Lyer 170; Vries 
AEW 172; Кluge-Mitzka 208. - Пор. 
велЮр. 

[флецнути] <<упасти з гуркотом•> 
Нед, Шейк; - не зовсім ясне; можли
во, ономатопоетичне утворення. - Пор. 
фласкати. 

флИнта 

флеш (військ.) <<старовинне польо
ве укріплення у формі туnого кута, 
зверненого вершиною до ворога•>; -
р. флеиtь, бр. болг. флеш, п. flesz; -
запозичення з французької мови; фр. 
fleche <<стріла•>, можливо, походить від 
франк. *fliugica, пор. снідерл. vliecke 
<<Те, що літає•>, н. fliegen <<ЛітаТИ•>, англ. 
Пу, дісл. f\juga <<ТС.•>, для яких припус
кається спорідненість з лит. plaukti 
<<ІМИВТИ•>, ПСЛ. pluti, укр. nлuст~і. -
СІС2 883; St. wyr. obcych 224; Kopa
linski 326; Dauzat 328; Bloch 302; Vries 
AEW І 32; Кluge-Mitzka 206. - Пор. 
плИстИ. 

[флигон] <<ВОВК•>; - неясне. 
[флИгош] <<бурлака, волоцюга•>; 

неясне. 

[флИнка] <<коханка; повія•> Бі, Пі, 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, по
в'язане з флuнта <<Нечепурна, ледача 
дівка•> або з ч. flink <<Нероба•>, flinkat 
<•ХалтуриТИ•>, flinkati se <<Ледарювати, 
тинятися без діJІа•>. 

[флИнта1 ] <<Кремнієва рушниця•>, флІн
та «ТС.•>, ст. флинта (XVII ст); - р. 
флинта, п. ч. слц. вл. нл. flinta, схв. 
флuнт <<Кремінь•>, слн. flfnta; - запо
зичення з німецької мови; н. Flinte ви
никло внаслідок скорочення складного 
слова Flintbuchse <<Кремінна рушниця•>, 
утвореного з іменників Flint (двн. flins, 
снн. flint) <<Кремінь•>, можливо, спорід
неного з дірл. sliпd <<Цегла•>, гр. тrЛіv&щ 
<<Цегла, брусоК•>, і Bi.ichse <•Мисливська 
рушниця•>. - Шелудько 50; Фасмер 
IV 199; Смирнов 310; St. ·wyr. obcych 
224; S!awski І 232; Bri.ickner 123; Ma
chek ESJC 144; Holub-:-Kop. 115; Ho
lub-Lyer 170; Schuster-Sewc 214; Bezlaj 
ESSJ І І ЗО; Кluge-Mitzka 206, 207; 
Skok І 522; Frisk 562-563; КІеіn 
601. - Пор. плИта, плінтус. 

[флИнта2 ] <<нечепурна, ледача дів
ка·> Г, Она, ВеЛ; - не зовсім ясне; ви
словлювалося припущення про запози

чення зі східнороманських мов (рум. 
fleanca <<Глотка•>, молд. флЯнкз <<ТС.•> -
Scheludko 144); можливо також, виникло 
в результаті семантичної видазміни слова 
флuнта <•Кремнівка (рушниця)•> в сере-
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флинтувати 

довищі ВІиськових або мисливців. -
Див. ще флИнта1.- Пор. флИнка. 

[флинтувати] <<nришивати особли
вим способом (у кушнірів)•>; - неясне; 
пор., однак, ч. flintove sklo <<оnтичне 
скло•> (виготовлялося з добавлянням 
кремнію); тоді, можливо, флинтува
ти - <<nри!lrивати за допомогою збільшу
вального скла•>. 

[флИнькати] <<nлакати•> Нед, [флінь
кати] «ТС.•> Нед; - не зовсім ясне; мож
ливо, звукообразне утворення; до ело- . 
вотвору пор. пхuнькати, трИнькати 
і под. 

[флИсник] «сплавник лісу, плотар•> 
Нед, Шейк, О, ст. флис'Ь (XVII ст.), 
мн. флисове <<Веслярі•> ( 1 627); - п. Піs 
<<сплавник лісу•>, flisak, flisnik не.•>; -
запозичене з німецької мови (можливо, 
частково через польське посередниц

тво); н. Flop походить від дієслова flopen 
<<сnлавляти ліс•>, пов'язаного з Піереn нек
ти, литисЯ•>, спорідненим із свн. vlie3en. 
двн. flio3an, днн. fliotan, снн. vlёten, псл. 
pluti, укр. плuстu. - Шелудько 50; 
St. wyr. obcych 224; Stawski І 2З2; 
BпJckner 12З; Кluge-Mitzka 206; КІеіn 
599. - Пор. плИстИ. 

[флИ:цень] <<Пов'язання хустки на 
голові в такий спосіб, що кінці звиса
ють на плечі•> О; - неясне. 

флібустьЄр <<морський розбійник, пі
рат, контрабандист•>, флібустьЄрство; -
р. флибустьер, бр. флібусцьер, n. fli
bustier, ч. flibustyт, болг. флибусти
ер; - запозичення з французької мо
ви; фр. flibustier <<розбійник, піраТ» похо
дить від гол. vrijbuiter <<Мародер, грабіж
ник; пірат, морський розбійниК•>, nов'я
заного з vгijbuiten «Грабувати, займати
ся піратствоМ•> і далі з vrijbuit <<грабу
нок, здобич•>, букв. <<вільний трофей•>, 
що є складним словом, утвореним з 

nрикметника vrij <<вільниЙ•>, спорідне
ного з дангл. frёo, двн. fri (> н. frei), 
гот. freis <<Вільний», frijon <<любитИ•>, 
дісл. frija не.•>, nсл. pгijati, укр. при
Яти, сприЯти, та іменника buit <<Здо
бич•>, спорідненого з снн. bote <<части
на, доля, здобич•>, н. Beute <<здобиЧ•>, 
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флогістон 

снн. buten <<ділити, здобуватИ•>. - СІС2 

88З; St. wyr. obcych 224; Kopalinski 
З26; Holub-Lyer 169; Dauzat З29; Bloch 
ЗОЗ; Кluge-Mitzka 72, 216; КІеіn 187, 
591, 620. - Див. ще при Яти. 

флігель <<Прибудова до головного 
будинку або невеликий окремий буди
нок у дворі великої будівлі•>, [флі1ель] 
Шейк; - р. фтігель, бр. флігель, п. 
fligel, ч. fligl, болг. флuгел; - запози
чення з німецької мови; н. Flugel <<Кри
ло; бокова прибудова, флігель•> (свн. 
vlugel) пов'язане з fliegen <<Літати•>, спо
рідненим з англ. fly, дісл. fljOga, псл. 
pluti, укр. пливтИ, плuстu. - СІС2 

88З; Фасмер IV 199; ЧерньІх ІІ З 17; St. 
wyr. obcych 224; Кluge-Mitzka 206, 
209-210.- Див. ще плИстИ.- Пор. 
флЮгер. 

флірт «залиuяння, кокетування•>, флір
тувати; - р. болг. флирт. бр. флірт, 
п. ч. слц. flirt, вл. fliгtowac, м. флерт, 
схв. флёрт; - запозичення з англійсь
кої мови; англ. fliгt <<фліртувати; кокет
ка•> виводиться від фр. ст. fleureter <<Ла
бузнитися, лестити, фліртуваТИ•>, первіс
но <<nурхати з квітки на квітку•>, пов'яза
ного з fleurete (суч. фр. fleuгette) <<комп
ліменти, лестощі•>, букв. «КВіточка•> (фр. 
Пeur < лат. Поs, род. в. Пoris не.•> ); не
обгрунтована гіпотеза (Holub-Lyeг 
170) про звукообразне й експресивне 
походження англ. Пirt. - СІС2 884; Фа
емер IV 199; ЧерньІх ІІ З 17; St. wyr. ob
cych 224; Dauzat ЗЗО; Bloch ЗОЗ; Юuge
Mitzka 207; КІеіn 601, 60З. - Див. 
ще флора. 

[флов] <<ВОВК»; - не зовсім ясне; 
можливо, виникло шляхом зворотної ви
мови н. Wolf <<ВОВК•> у двомовному (ук
раїнсько-німецькому) середовищі (внас
лідок табуювання назви хижака); н. Wolf 
споріднене з укр. вовк (див.). 

флогістон <<за помилковими уяв
леннями хіміків XVIII ст., особлива нева
гома "вогняна матерія", що нібито міс
титься у всіх горючих речовинах•>; -
р. болг. флогист6н, бр. флагіст6н, 
п. ч. flogiston, слц. flogiston, м. флоги
стон; - запозичення з грецької мови; гр. 
срЛоуют6<;; <<Горючий, займистиЙ•> пов'язане 



фп о ки 

з qJЛoyl~w <<запалюю•>, утво~еним від 
срЛіуw <<nечу, палю•>. - СІС 884; St. 
wyr. obcych 224; Kopaliri.ski 327; Frisk 
11 1022-1024; Boisacq 1029. - Див. 
ще флегма. 

[флоки] <•дрібні обривки з клоччя, по
рох з нього•> Ме, [фльоки] <<ТС.•> тж; - ч. 
Поk <•вичіска з вовни•>; - заnозичення зі 
східнороманських мов; молд. флок <•жмут 
ВОВНИ або ВОЛОССЯ•>, рум. floc «ТС.>> ПО
ХОДЯТЬ від лат. floccus (< *bhlokos) 
•жмут, пушинка•>, що пов'язується з 
двн. blahun, свн. blahe <•nолотно•>, дісл. 
blreja <•Х)"стка•>. - Machek ESJC 144; 
Pu~cariu 54; DLRM 308; Walde-Hofm. 
І 517-518; КІеіn 601; Vries AEW 46; 
Pokorny 161. 
. флокс (бот.) <•декоративна росли
на, Phlox L.•>, [фльокс] Куз; - р. болг. 
схв. флокс, бр. флёкс, п. floks, ч. слц. 
Пах, слн. flcSks; - латинський ботаніч
ний термін, утворений на основі гр. срЛ6~ 
•полум'я•> (за яскравим забарвленням 
квітів), що пов'язане з дієсловом срЛЄуw 
•печу, палю•>. - СІС2 884; St. wyr. ob
cych 224; Frisk ІІ 1022-1 024; Boisacq 
1029; КІеіn 1175. -Див. ще флегма. 

Флор (чоловіче ім'я), [Фрол] Шейк, 
[Хлор], [Флора] (жіноче ім'я), ст. Флор 
(1627); - р. бр. болг. Флор, Флора, 
слн. Flora, стсл. Флор'Ь; - виникло як 
відповідник чоловічого роду до жіночо
го імені Флора, запозиченого з латин
ської мови; латинське особове ім'я 
Fl6ra, первісно <<богиня квітів і весни•>, 
утворене від іменника flos (род. в. floris) 
•квітка•>. - Вл. імена 94; Петровский 
225; Илчев 512; Кореспу 66; КІеіn 602, 
603. - Див. ще флора. Пор. 
Флорентій, Флоріан. 

флора <•сукупність усіх видів рос
лин, що ростуть на певній території; 
рослинний світ узагалі•>, флорИст, фло
рuстка, флористИчний, флореаль <•Вес
няний місяць французького республі
канського календаря, чинного у 1793-
1805 рр.•>; - р. бр. болг. м. ех~. фло
ра, п. flora, ч. слц. слн. flcSra; - термін 
новолатинської наукової номенклатури; 
уперше вжив К. Лінней ( 1707 -1778); 
походить від лат. Flora <•богиня квітів і 

флоЯра 

весни у стародавніх римлян•>, пов'яза
ного з flos (род. в. floris) <<КВітка•>, яке 
зводиться до і є. *bhlo-І ЬhІё- І bhla- щвіс
ти, квітнути•>, звідки також н. bli.lheп 
«цвістИ•>, Bli.lme <•Квітка•>, англ. bloom 
<•Квітка; uвісти•>, сірл. blath «rC.•>; при
nускається спорідненість іє. *bh\6- з іє. 
*bhe\- <<біЛИЙ; СЯЯТИ», З ЯКОГО ПОХОДИТЬ 
укр. білий. - СІС2 884; ЧерньІх ІІ З 17; 
St. wyr. obcych 224; Kopaliri.ski 327; 
Holub-Lyer 170; КІеіп 181, 602. 

Флорентій (чоловіче ім'я); - р. 
Флорентий, бр. Флар!тцій, схв. Flo
rencij, Floreпcija; - запозичення з ла
тинської мови; лат. Floreпtius утворене 
від floreпtis <•КВітучиЙ•>, пов'язаного з 
floreo щвіту•>. - Вл. імена 94; Петров
ский 225; КІеіп 602. - Див. ще фло
ра. - Пор. Флор, Флоріан. 

Флоріан (чоловіче ім'я), [ФльориЯн] 
Шейк, l ФльоріЯн] Куз; - р. Флориан, 
бр. ФларьrЯн, п. Floriaп, ч. Floriaп, 
схв. Flor\jaп; - запозичення з латинсь
кої мови; лат. Floriaпus утворене від 
flos (род. в. floris) <<КВітка•>. - Вл. іме
на 94; Петровский 225; Кореспу 66. -
Див. ще флора.- Пор. Флор, Фло
рентій. 

флот <•сукупність суден однакового 
призначення•>, [фльота] Куз, флотИлія, 
[фльотИля] Нед; - р. бр. флот, п. ч. 
слц. вл. flota, болг. флот, флота, 
м. флота, схв. флота, слн. flotflja; -
запозичене через посередництво росій
ської та nольської мов з німецької та 
голландської; н. Flotte, гол. vloot спорід
нені з н. fІіереп <•текти•>, двн. fІіо3ап, 
снідерл. vlieten, ді сл. fljota не.», лат. 
fluito <<ПЛИСТИ•>, ПСЛ. p\uti, укр. nлИс
тИ. - СІС2 885; Шелудько 50; Фасмер 
IV 199; ЧерньІх ІІ 317; St. wyr. obcych 
225; Brilckпer 124; Holub-Kop. 115; 
Holub-Lyer 170; Кluge-Mitzka 206, 
209; Dauzat 330; Bloch 304; КІеіп 601. -
Див. ще плИстИ. - Пор. флИсник, 
флюс. 

флоЯра <•сопілка•>, флоЄра, [фльоЯ
ра] Шейк, [фльоЄра] Шух, [фльоЯ.р
ник] «ТС.•> Шейк, [флуЯра] О, фуЯра, 
[фуЯрець] <•флейтист•> Пі, фуЯрка, [фу
Ярник] <•Гравець на фуярі•> Шейк, [фу-
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флуд 
--------------------------------

Ярош] <<Майстер, що робить флоярИ•>, 
[флоЯрниtї] Шейк, [фуЯрити] <<говори
ти, робити дурниці Г; грати на сопілці 
Шейк•>, ст. фуЯра (1627);- п. fujara; -
запозичення зі східнороманських мов; 

рум. fluier <<сопілка, флояра•>, молд. 
флуер «ТС.•> неясного походження; при
пускається зв'·язок з лат. flabellum <<Ві
ЯJЮ•>, що зводиться до іє. *ЬhІе-/ЬhоІ
<<надувати, набрякати•>, звідки, можливо, 
також rrcл. *bolna, укр. 6ол6на. - Аку
ленко 138; СІС2 885; Br~ckner ZfSIPh 
XVI 206; Skok І 533-534; Vrabie Ro
manoslavica XIV 142; Vincenz 5; Sche
ludko 144; Pu~cariu 51; Papahagi 465; 
Walde-Hofm. І 517. 

[флуд] <<ВОВК•> ВеУг, ВеНЗн, О; -
не зовсім ясне; можливо, з'явилося 
внасJrідок експресивної видазміни на
зви флов (див.). 

[флудець] <<деталь ткацького вер
стата (nаличка з цівкою в човнику)•> Г, 
О, [флудник] «ТС.», [флудель, плудиць] 
<<ТС.•> О; - очевидно, nов'язане з хлу
дtіна (з гіперичною субституцією х ~ 
ф). - Трубачев Рем. терминол. 134. -
Див. ще хлуд. 

[флудиця] <<Назва вівці•> Дз НЗ 
УжДУ; - не зовсім ясне; можливо, по

в'язане з аром. flul\a <<Шкіра, шкаралупа•>, 
що походить від нгр. <рЛоuоа <<кора, шка
ралупа•>, <рЛоuОІ ~ТС.•>. - Papahagi 465. 

[флуор] (хім.) <<фтор•> Нед, флюо
рuт; - р. флюорuт, [флю6р], бр. 
флюарьtт, n. слц. fluor, ч. flu6r, болr. 
флуор, м. флуор; - запозичення з но
волатинської наукової термінології; нлат. 
fluorum <<фтор•> походить від лат. fluor 
<<nотік, течія•>, пов'язаного з fluo <<Те
чу•>, що споріднене з гр. <pAUEІV <<КИпі
ти, пускати бульби•>, <рЛєїv <<КИШіТИ•>, які 

зводяться до іє. *bhleu-, розширеного 
варіанта бази *bhel-, *ЬhІё-, звідки, мо
ЖJJИво, псл. blьvati, укр. блювати. -
СІС 886; S1. wyr. obcych 225; Kopaliriski 
328; Holub-Lyer 170; Walde-Hofm. І 
519-521; Ernout-Meillet І 241-243; 
Frisk ІІ 1026; КІеіn 604. - Пор. блю
вати, флюfд. 
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флуоресценція <<Короткочасне сві
чення деяких речовин після припинен
ня їх освітлювання•>, флюоресценція, 
флуоресціювати; - р. болr. флуорес
ценция, бр. флюарзсц3нцьtя, п. fluo
rescencja, ч. fluorescence, слц. fluores
cencia, вл. fluorescenca, м. флуоресцен
циjа, схв. флуоресценциjа; - інтерна
ціональний науковий термін (англ. fluo
rescence, н. Fluoreszenz, фр. fluorescence), 
утворений у 1852 р. англійським фізи
ком і математиком Г. Стоксом ( 1819-
1903) від лат. fluor ~течія, nотік•> за допо
могою суфікса -escence (лат. -escentia), 
який означає слабку дію. - СІС2 885; 
S1. wyr. obcych 225; Kopaliriski 328; 
Holub-Lyer 170; КІеіn 604. - Див. ще 
флуор. - Пор. люмінесценція. 

[флУJ:] <<негідник, шахраЙ•> Нед, Шейк, 
[флутур] «ТС.•> тж; - ч. floutek <<Шала
пут, баламут•>; - семантично видозміне
не заnозичення з румунської мови; рум. 
fluture <<Метелик•> походить від лат. 
*f!Otulus, можливо, сnорідненого з f!Oto 
«Течу, пливу•>; приnускається також 

зв'язок з дієсловом fluctuo <<Хвилююся•> 
(Meyer-Li.ibke REW 3384). - Vrabie 
Romanoslavica XIV 142; Scheludko 144; 
Pu~cariu 54; Cranjala 264, 438; Walde
Hofm. І 519-521; Papahagi 465.
Див. ще флуор. 

[ фльокатиj <<клекотіти •>, [фльоко
тати] (<базікати•>; - звуконаслідувальне 
утворення, ПОІ,J. кль6кати <<КвоктатИ•>. 

[фльокер] (орн.) <<дрімлюга, сnлю
ха, Caprimulgus europaeus L.•> Нед, 
Шейк, Шарл; - утворення від звуко
наслідувального дієслова [фль6кати] 
<<КіІекотіти•>, пор. іншу назву цьоrо 
nтаха - гоготало (від гоготати), 
однак суфікс -ер не є характерним для 

назв птахів. 
[фльондра] <<повія•>, [фль6ндратися] 

<<бруднитися, брести по грязі•> Шейк; -
бр. [хлЮндра, хлюндрЯк] <<брудна, не
охайна людина•>, ч. flundra <<повія•>, слц. 
flandra, схв. flandra «ТС.•>; - запози
чення з nольської мови; fl. flq_dra, flon· 
dra <<неохайна або розnусна жінка» nо
ходить від н. [Fiunder, Flander] <<ганчір'я; 



фльора 

легковажна дівчина•>, nов'язаного з Flan
dern <<Фландрія•>, звідки вивозили на Схід 
товари, зокрема сукна; пор. слц. Пandra 
«жінка з ФландріЇ•> (nриnускається, та
ка, що nрийшла з солдатами); зіставля
ється також з н. flandern <<nурхати•>, 
Flanderl, Flanderlein <<легковажна дівчи
на•> (Richhardt 48); менш імовірне nри
nущення про зв'язок n. flq,dra з нн. 
Flunder <<камбала річкова•> (Bruckner 
12З). - Scheludko 50; S1awski І 2З2; Ma
chek ESJC 144; Holub-Lyer 170.- Пор. 
шльондра. 

[фльора] <<дощова nогода, злива•>; -
можливо, результат ексnресивної ви
дозміни слова хлЯра <<негода» (див.). 

флЮгер <<Пристрій для визначення 
напряму і швидкості вітру•>, [флЮгер] 
Куз, [флюпірка] <<ковnак над димовою 
трубоЮ•> Куз; - р. флЮгер, заст. флЮ
гель, бр. флЮгер; - заnозичене через 
російське nосередництво з голландської 
мови; гол. vleugel, букв. <<крило», сnорід
нене із снн. vluger, vlugel <<ТС.•>, н. fliegen 
<<Літати»; кінцеве r виникло внаслідок 

дисиміляції l - r. - СІС2 885; ССРЛЯ 
16, 1451; Черньtх 11 З17-З18; Фасмер 
lV 200. -Див. ще флігель. 

флю'ід <<рідина; те, що витікає; уяв
на невагома рідина, якою до XVIII ст. 
пояснювали теnлові, електричні й оnтич
ні явища, а також горіння»; - р. флюuд, 
бр. флю[д, n. fluid, ч. fluidum, слц. fluid, 
fluidum, болг. флуuд, м. флуид, схв. 
флуйд, слн. fluid; - заnозичення з ла
тинської мови; лат. fluidus <<nлинниЙ•> 
пов'язане з fluo <<течу•>. - СІС2 885-
886; Kopalir\ski З28; Holub-Lyer 170; 
Walde-Hofm. І 519-521; Ernout
Meillet І 241-24З.- Див. ще флуор. 

[флюкувати] <<базікати, nереливати 
з nустого в nорожнє•> Нед, [флюку
тури] <<нісенітниці•> Нед, Шейк; - не зо
всім ясне; можливо, nов'язане з молд. 
флек.ар <<базіка, nустомолоТ», рум. fle
car «ТС.•>. 

флюс (мед.) <<Набряк щоки від гній
ного заnалення, спричиненого захворю

ванням зуба•>, [флЮксія] <<ТС.•> Куз; - р. 
бр. флюс, нл. flus; - заnозичення з ні-

флЯки 

мецької мови; н. Flup <<течія, річка, nо
тік» набуло медичного значення nід 
вnливом грецького терміна pEUJ.IO <<ХВО
роба•>, букв. <<nотік, струмінь, течія•>; 
сnоріднене з англ. fleet, дісл. fljota, nсл. 
pluti, укр. nлucmu. - СІС2 886; Фас
мер lV 200; ~ерньrх 11 З 18; Горяев З9З; 
Machek ESJC 144; КІеіn 599, 60З. -
Див. ще плИстИ. - Пор. флИсник, 
флот. 

[флЯвора] <<Жінка, що говорить не
пристойні слова•>, [флЯворити] <<базі
кати, говорити неnристойні слова•>; -
запозичення з румунської мови; рум. 
fleura <<балакун, базіка•> неясного nохо
дження. - Scheludko 145. 

флЯга <<nохідна nляшка, nереважно 
металева nосудина; баклага», флЯжка 
«ТС.•>; - р. флЯга, флЯшка, n. flaszka, ч. 
flaska; - фонетичний варіант давнішо
го флЯжка, заnозиченого через nосе
редництво nольської мови з німецької; 
н. Flasche <<nляшка•> < герм. flaska <<ТС.•> 
nов'язане з flechten <<nлести•>, яке зістав
ляється З ПСЛ. p\esti, укр. nлecmU. -
Фасмер lV 200; Преобр. 11 78; Брандт 
РФВ 2З, ЗОО; Черньrх 11 З 18; Bruckner 
12З; S1awski І 2З 1; Holub-Kop. 115; 
Holub-Lyer 169; Mikl. EW 251.
Див. ще плЯшка. - Пор. флакон. 

[фляджити] <<очорнювати когось•> 
Шейк; - не зовсім ясне; можливо, nо
ходить від слц. fl'ak <<nляма, латка•>, 
пор. і нл. flak «латка, пляма•>, м. флека 
<<nляма•>, схв. флека <<ТС.•>, що заnози
чені з німецької мови; н. Fleck <<nляма; 
латка•> nов'язане з Flick <<латка•>; не ви
ключений також зв'язок з молд. флажел 
<<НЕ' ЩаСТЯ•>, рум. flage\ «ТС. >>. 

флЯки <<свинячі або телячі тельбу
хи, nорізані на шматочки і зварені в 
nшоняній каші•>, флЯчки «ТС.•>, [фляк] 
<<ТС.•> Нед, Куз, О, СЧС, <<слизький, мок
рий і неміцний кусоК•> Ме, [флЯкар] 
<<ТОЙ, хто nродає або любить фляки•> 
Нед, Шейк, [флЯчниця] <<Жінка, що 
торгує фляками•> Шейк, хлЯки; - бр. 
флЯкі, n. flak, flaki <<тельбухи •>, ч. flak 
<<ВСЛИКИЙ ШМаТОК•>, СЛН. flaka; - ЗаПО
ЗИЧеННЯ з німецької мови (nольське по-
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флянц 

середництво, всуnереч Richhardt 48; 
Sfa\vski І 2З 1, не обов'язкове); н. Fleck 
<<Клаnоть, шматок•> (свн. vІёс, vlёcke, 
двн. fІёс, flёccho, дісл. flekkr <<nляма•>) 
зводиться до герм. *flegn- < *plegn- і 
далі до іє. *рІёk- <<бити•>; ч. flak nояс
нюється як заnозичення з н. Flanken 
<<бік, сторона•> (Machek ESJC 14З; Holub
Lyer 169). - Шелудько 50; Фасмер IV 
200; Горяев З9З; Bruckner 12З; Sfawski 
І 2З 1; Кluge-Mitzka 20З. 

[флянц] (бот.) <<Відсадок, відводок•> 
Шейк, [флянс] <<ТС.•> тж, [флянца] <<ТС.•> 
СЧС; - бр. флянс <<стеблина розсади•>, 
n. flanca, flanc <<розсада•>; - через nо
середництво nольської мови заnозичен·е 
з німецької; н. Pflanze <<рослина•> nохо
дить від лат. planta <<саджанець, розса
да'>.- Bruckner 12З, 682; Кluge
Mitzka 544; Walde-Hofm. ІІ З17-З18; 
КІеіn 1195. - Див. ще плантація. 

[флЯра] <<сварлива людина•> Нед, 
[флЯрити] <<ЛИхословити•> Нед; - не 
зовсім ясне; можливо, результат екс
nресивного скорочення слів [флЯвора] 
<<жінка, що говорить неnристойні сло
ва•>, флЯворити <<базікати, лихослови
ТИ•>, пор. також слц. flarka <<nерекупка, 
що торгує овочами•>, яке може бути 
того самого nоходження. - Див. ще 
флЯвора. 

[флЯшниця] <<жінка (дівчина), яка 
держить свої речі в безладді•> Ме; -
не зовсім ясне; можливо, заnозичення 

з nольської мови; n. flacznica (образли
ва назва) nов'язане з flak <<тельбухи, ну
трощі•>, що nоходить з н. Fleck <<шматок, 
клаnоть•>. - Див. ще флЯки. 

[фоголя] (орн.) <<деркач, Crex crex 
L.•> Шарл, Куз; - заnозичення з угор
ської мови; уг. fogoly <<куріnка•> утво
рене від уральського кореня fog- (пор. 
хант. pdiJk <<рябчик•>, фін. руу <<ТС.•>, ерз. 
povo «ТС.•>, сельк. рёg~ <<ТС.•>, які про

довжують урал. *puiJe/piiJe <<рябчик•>), і 
-Іу (пор. уг. harkaly <<дятел•> тощо).
Barczi 82; MNTESz І 9З9; MSzFUE І 210. 

[фоrаш] <<вішалка; nолиця•> Лиза
нец, [фогош] «ТС.•> тж; - запозичення 
з угорської мови; уг. fogas <<Вішалка•> є 
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фокстер'€р 

похідним від дієслова fogni <<Тримати; 
брати; ловити•>, слова nраугрійського 
nоходження (пор. мане. пуву1]кве «Три
мати; ловити, хапати•>), що сходить на 
nуг. *puiJз-. - MNTESz І 9З4-9З5; 
MSzFUE І 209-210. 

фой€ <<зал у театрі для nеребування 
глядачів перед nочатком вистави та в 
антрактах•>; - р. фойе, заст. фойЗ, бр. 
фае, п. ч. foyer, болг. фоайе, м. фоаjе, 
схв. фоаjе; - заnозичення з французь
кої мови; фр. foyer <<фойє•> (спочатку 
<<Місце, де можна зігрітися•>, букв. <<ВОГ
нище•>), nоходить від нар.-лат. focarium, 
nов'язаного з лат. focus <<ТС.•>. - СІС2 

886; Фасмер lV 200; Черньtх ІІ З 18; Sf. 
wyr. obcych 2З2; Kopaliriski ЗЗ6; Holub
Lyer 17З; Dauzat ЗЗ8; Bloch З 12; КІеіn 
617. -Див. ще фокус 1 • 

Фока (чоловіче ім'я) УРС, Куз, 
Хвока Куз; - р. бр. Фока; - заnози
чення з грецької мови; гр. Фwхщ; виник
ло на основі іменника <pWXГJ <<тюлень»; 
nриnускається також, що гр. Фwхщ; -
<<житель ФокідИ•> (область у Середній 
Греції). - Вл. імена 94; Петровский 
226; Суnеfанская 8З. -Див. ще фока. 

[фока <<тюлень•> Куз, Шейк, ст. фо
ка (XIV ст.); - n. foka, м. фока, схв. 
фока; - заnозичення з грецької мови; 
гр. <pWXГJ <<ТЮЛеНЬ•> ЗВОДИТЬСЯ ДО звуко
наслідувального іє. *phou- <<дути, диха
ти, пихкати•>. - Фасмер IV 201; Sf. 
wyr. obcych 226; Boisacq 1 044; Frisk ІІ 
1057. -Див. ще пих, пИха. 

[фокош] <<КИрка, келеn•>;- ч. слц. 
fokos «ТС.•>; - заnозичення з угорської 
мови; уг. fokos <<сокирка, тоnірець (угор
ська зброя)" є nохідним від fok <<сnинка 
шаблі, ножа; вушко голки тощо•>, сnорід
неного з мане. рор <<вушко голкИ•>, хант. 

PQX <<ТС.•>, що походить від nугр. *pukkз 
<<Кінець гострого знаряддя•>. - MNTESz І 
942; MSzFUE І 211-212. 

фокстер'€р <<Порода мисливських со
бак груnи тер'єрів•>; - р. фокстерьер, 
бр. фокстзр'ер, n. вл. foksterier, ч. 
foxterier, болг. фокстериер, схв. фокс
терujёр; - заnозичення з англійської 
мови; англ. fox-terrier <<ТС.•> є складним 



фокстрот 

словом, утвореним з іменників fox <•ЛИ
сиця•>, сnорідненого з н. Fuchs «ТС.•>, і 
terrier <•тер'єр (nорода собаки)•>, що nо
ходить з фр. chien terrier, букв. <•земля
ний собака•> (собака, що риє Jrисячу но
ру), де chien <<собака•> (від лат. canis «ТС.•>) 
і terrier <<земляниЙ•> (елат. terrarius, nов'я
зане з лат. terra <•земля, країна•>). -
СІС2 886; St. wyr. obcych 226; Holub
Lyer 173; Dauzat 706; Кluge-Mitzka 222; 
КІеіn 617, 1592.- Див. ще Тарас, те
ракота, тераса, територія, фукс. -
Пор. фокстрот. 

фокстрот <<Швидкий nарний танець•>, 
фок.стротувати; - р. фокстрот, бр. 
фак.строт, n. foks, fokstrot, ч. fox, 
foxtrot, слц. foxtrot, вл. нл. fokstrot, болг. 
фокстрот, м. фокс, фокстрот, схв. 
фокстрот, слн. fcSks, fcSkstrot; - заnо
зичення з англійської мови; англ. foxtrot 
«ТС.•> (дослівно <<лисяча хода•>) є склад
ним словом, утвореним з іменників fox 
•лисиця•> і trot <<швидка хода•>, що че
рез пасередкишво фр. ст. troter (> фр. 
trotter) <•іти ристю; ходити, бігати• за
позичене з двн. trottбn <<стуnати, іти•, 
спорідненого з двн. trёtan, свн. trёten, 
звідки укр. тратувати. - СІС2 886; 
Черньrх ІІ 318-319; St. wyr. obcych 
226; Кора І і nski 329; Holub-Lyer 173; 
Кluge-Mitzka 789; Dauzat 729; КІеіn 617, 
1644, 1657.- Див. ще тратувати, 
фукс. - Пор. фокстер'€р. 

фокус1 (фіз. та ін.) <<точка, в якій 
перетинаються відбиті сферичним дзер
калом або заломлені лінзою nаралельні 
промені•>, фокальний; - р. бр. болг. 
фокус, n. ч. BJJ. fokus, слц. слн. fcSkus, 
схв. фокус; - заnозичення з німецької 
мови; н. Fokus (як термін уnерше ввів 
Йоганнес Кеплер 1604 р.) nоходить від 
лат. focus <<вогнище, багаття•>, яке дос
товірної етимології не має; приnус
кається сnорідненість з вірм. Ьо<; <<ПО
лум'я•. bosor «червоний•; неnерекон
ливо зіставлялося зі стсл. оnок" <<ске
ля• (укр. опока, ощjка) і nЕщь. <<nіч•> 
(укр. піч) (Bern. IF 9, 364). - СІС2 886; 
Черньrх li 319; Фасмер IV 201; St. wyr. 
obcych 226; Holub-Lyer 171; КІеіn 606; 

фоліант 

Ernout-Meillet І 243; Walde-Hofm. І 
521. - Пор. фой€. 

фокус2 <<трюк; nерен. незвичайна 
nодія, несnодіване явище•>, фокусник, 
фокусничати; - р. бр. болг. фокус, 
п. fokus <<прийом, трюк•>, слц. fcSkus; -
фонетично видозмінене і скорочене за
nозичення з німецької мови; н. Hokus
pokus «фокус, трюк; вигук фокусника•> 
загальноnрийнятої етимології не має; 
вважається псевдолатинським утворен

ням у мові мандрівних школярів і сту
дентів - hax рах max Deus adimax, що 
було nозбавлене змісту, але служило 

магічним заклинанням (Кiuge-Mitzka 
314); nов'язується з лат. богослужбовим 
hoc est corpus meum, букв. <•Це тіло 
моє•> (Бодуен де Куртене у Даля IV 
1146); nриnускалося також nоходження 
від тур. ар. перс. hokkabaz <<фокусник•>, 
яке через англ. hocus pocus nрийшло 
до німецької мови (SW ІІ 48). - СІС2 

887; Черньtх ІІ 319; Фасмер IV 201; 
Горяев Доn. 51; Младенов 662; КІеіn 736. 

\фолИ:нь] (бот.) <•коров'як, Verbascum 
lychnitis L.•> Шейк; - не зовсім ясне; 
можливо, виникло внаслідок фонетичної 
видазміни назви рослини полИн (див.). 

фоліант <•товста книга великого 
формату•>, \фоліЯнт] Нед, Шейк, фо
ліо; - р. болг. фолщінт, бр. фалі
Я.нт, n. foliat, foliant, ч. folio, foliant, 
слц. foliant, м. фолиjант, схв. фолujант, 
слн. foliant; - заnозичення з німецької 
мови; н. Foliant <•книга форматом у ці
лий аркуш•>, давніше folio <<ТС.» утворе
не на базі лат. in fоІіб <<На весь аркуш•; 
лат. folium <•лист, листок•> сnоріднене з 
гр. <рuЛЛоv <•листок•>, кельт. ЬіІе <•лис
точок; цвіТ», тох. А pi:ilt, тох. В pilta 
<•ЛИСТОК», ЯКі ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє. *bhe\
( *bhle- / bh І і-) «Квітнути •>, власне, <•На
бухати, набрякати, розnукуватися•. з 
чим nов'язуються також псл. *bolna 
«nлівка, nереnонка», укр. \балона] 
<<ПJІівка, nерепонка; шибка•>. - СІС2 

887; Фасмер lV 201; Bruckner 124; 
Kopaliriski 329; Holub-Lyer 171; Holub
Kop. 116; Skok І 523; Кluge-Mitzka 212; 
Walde-Hofm. І 523-524; Frisk ІІ 1051; 
КІеіn 607. - Пор. фейлетон. 
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фолі я 

[фоліяІ <<листове олово з домішкою 
міді ДJІЯ виготовлення дзеркал•> Шейк; -
n. folia <<фольга•>, ч. folie, слц. folia <<ТС.•>; -
заnозичення із середньолатинської мо
ви; елат. folia <<тонкий металевий лист•> 
nоходить від лат. folium <<лист, лис
ТОК•>. - Фасмер IV 201; Kopalir\ski 
329; Bruckner 124. - Див. ще фолі
ант. - Пор. фольга 1• 

[фолосйти] <<вnливати, доnомагати•> 
Нед, [фолосИтисяJ <<щастити, удавати
СЯ•> Нед, ВеЗн; - заnозичення з ру
мунської мови; рум. folosi <<ВИкористо
вувати, бути корисним•> утворене від 
folos <<користь•>, nов'язаного з нгр. 
оrрєЛо<;; «ТС.•>, rрєЛw <<бути корИСНИМ•>, 
сnорідненими з дінд. phalam <<nлід•> 
(Brugmann IF 29, 41 О), що зводиться 
до іє. *phel- <<Набухати, набрякати•>; 
дінд. phalam зіставляється також з nо
дібними словами дравідійських мов 
(Mayrhofer 394; Frisk ІІ 451-452); ви
словлювалося nрипущення про сnорід
неність rp. оrрєЛО<;; з вірм. yawellum <<ДО
давати, збільшувати•> (Pedersen KZ 39, 
336; Frisk ІІ 451-452).- Vrabie Roma
noslavica XIV 142, XVI 85; Vincenz 13; 
Scheludko 1 45; Boisacq 732. 

[фолуватиІ <<нищити, тратити•> Нед, 
Шейк, [фолювати! «ТС.•> О; - семан
тично видозмінене заnозичення з nоль
ської мови; n. folowac <<валяти сvкно•> 
nоходить від елат. fullare, follare -«ТС.•>, 
утвореного від лат. fullo <<сукновал•>. -
Bruckner 124; Sfawski І 233. - Див. 
ще фолюш. 

фольга1 <<тонкі листи або стрічки з 
металів (сnлавів)•>; - фольгівнИк, фоль
гівнИця; - р. бр. фольга, n. folga, fo
lia; - через nосередництво nольської 
мови заnозичене з німецької; н. Folie 
<<фольга, nлівка•> nоходить від лат. fo
lium <<лист, листок•>; g з'явилося в слові 
на nольському грунті nід вnливом folga 
<<nолегшення•>. - СІС2 887; Фасмер IV 
201; Горяев 393; Чернь1х li 319; Bruckner 
124; Kopalir\ski 329; Matzenauer 159; 
Желтов ФЗ 1875/3, 8. - Див. ще 
фоліант. 

[фольrа2 1 <<nолегшення, nолегкість, 
засnокоєння; сnадщина•> Нед, Корз, 
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фолюш 

[фоль1увати! <<nіддаватися, nостуnати
ся; слабшати Нед; не nриставати щільно 
0•>, [фольговати] <<ТС.•> Шейк, Пі, фуль
гувати, ст. фольга (XVII-XVIII ст.);
n. folga <<nільга, nолегшення, nередиш
ка; nопуск, nоблажка, nотурання•, ч. ст. 
folk <<полегкість, поблажливість•>, folko
vati <<потурати, постуnатися•>; - через 
посередництво польської мови запози
чене з німецької; н. folgen <<іти за ки
мось, додержувати, слухатися•>, Folge 
<<наслідок, результат; продовження, по
слідовність•> споріднені з свн. снн. гол. 

volgen, двн. folgёn, дангл. folgian, fylgan, 
англ. folloVv'. - Шелудько 50; Richl1ardt 
48; Sfawski І 233; Bruckner 124; Sf. wyr. 
obcych 226; Schuster-Sewc 214-215; 
Кluge-Mitzka 211-212; КІеіn 608. 

фольклор <<усна народна творчість•, 
фольклорИст, фольклорИстика, фольк
лористИчний;- р. фольклор, бр. фальк
лор, П. СJІЦ. fo\k\or, Ч. CJIH. fo\k\or, ВЛ. 
folklora, болг. фолклор, м. фолклор, 
схв. фолклор; - запозичення з англій
ської мови; англ. folklore, букв. <<Народ
на мудрість•> утворив у 1846 р. англій
ський археолог В.-Дж. Томас (1803-1885) 
з іменників folk <<народ•>, сnорідненого 
з дангл. folc <<народ, натовп•>, дісл. folk, 
н. Volk <<Народ•> (герм. *fulka-, nоза гер
манськими мовами зв'язки неnевні), і !о
ге <<ВЧеННЯ•>, сnорідненого з дангл. lar 
<<учення, доктрина•>, днн. двн. Іёrа, н. 
Lehre <<вчення, наука•>, а також із дангл. 
lreran <<учити•>, н. lehren «ТС.•>, гот. lais 
<<Я знаю •. - СІС2 887; Фасмер IV 201; 
Чернь1х ІІ З 19-320; St. Vv'yr. obcych 
226; Kopalir\ski 3~9-330; Holub-Lyer 
171; Machek ESJC 145; Младенов 662; 
Кluge-Mitzka 431, 436, 823; КІеіn 607, 
874, 906; Vries AEW 393. -Пор. полк. 

[фолькотітиІ <<шеnелявити, неясно 
говорити• Нед, ВеЗн, О; - звуконаслі
дувальне утворення; до словотвору пор. 

грюкот{ти, цокот{ти і под. 
[фолюш] <•сукновальня•. хвалюші, 

хвалЮшник «ТС.•>, [фолюшарІ <<сукно
вал •. [фолюшникJ «ТС.•> Шейк, ст. фо
люша (1556);- п. folusz, слц. folus 
«ТС.•>; - через посередництво nоль-



фон 

ської та німенької мов (н. fullen, fUIIen 
«валяти сукно•>, свн. vuller <<сукновал.>) 
запозичене з латинської; елат. fullo (follo) 
«валяю сукно•>, fullo <<сукновал•> зістав
ляються з лит. biidёti нуркотіти, гримі
ТИ•>, bildenti <<стукати•>, двн. bolz, дicJr. 
bolte, дангл. bolt <<болн, що зводяться 
до іє. *bheld- <•бити•>. - Sfawski І 233; 
Bruckner 124; Dauzat 337; Bloch З 10; 
Emout-Meillet І 260; Юеіn 627; Walde
Hofm. І 560. - Пор. болт, валЮша, 
фуле. 

фон1 <•ТЛО•>; - р. бр. болг. м. схв. 
фон; - запозичення з франнузької мови; 
фр. foпd <•підстава, основа•> походить від 
лат. fundus <•основа, дно•>, сnорідненого 
з дінд. budhn~b <•Ірунт. земля•>, ав. 
buno не.•>, гр. кut1p~v <•земля; дно по
судини; стовбур, стрижень•>, н. Boden, 
англ. bottom «Ірунт. земля•> тощо. -
СІС2 887; Фасмер IV 202; Черньrх ІІ 
320; Dauzat 332; Bloch 306; Walde
Hofm. І 564-565; Ernout-Meillet І 
261-262; Юuge-Mitzka 88; КІеіn 189, 
628; Pokorny 174; Mayrhofer 438. - Пор. 
фонд. 

фон2 <<сторонній шум, тріск у мікро
фоні, телефоні тощо•>; - р. бр. фон 
<<Те.~. n. fon <•одининя виміру інтенсив
ності звука~. слн. слн. fon «ТС.•>; - за
nозичення з гренької мови; гр. rpwv~ 
«звук, голос•>. rprlf..Jt <•Кажу, говорю•> 
споріднені з лат. farї <•ГоворитИ•>, fama 
<•чутка•>, вірм. ban (род. в. bani) <•вчен
ня, СЛОВО•>, ДЇНД. tJhanati, ГІСЛ. tJajati <•1"0-
ВОрИТИ, МОВИТИ•>, укр. баяти; Гр. rpwv~ 
зіставляєп,ся також зі cтcJr. зв.он·ь., р. 

звон, укр. дзвін, алб. zё <•ГОЛОС•>, що 
походять з іє. *ghцon- (Frisk ІІ 1009-
1010). - СІС2 888; Kopaliriski 330; 
Holub-Lyer 41, 171; Frisk ІІ 1058-
1059; Boisacq 1024-1025, 1 045; КІеіn 
1175. - Пор. баяти, грамофон, мік
рофон, патефон, симфонія, фонема. 
- [фонар] <<ліхтар•> Нед, [финарь, хв6-
нар] <<ТС.•> тж, [фінарь] Шейк; - р. др. 
фонарь, болг. м. фенер, схв. феюьер; -
заnозичення з гренької мови; нгр. rpavap• 
«те.~ (сгр. rpavapt(o)v) пов'язане з rpav6<;; 
«світло, факем, rpao<;; «ТС.•>, rpaiw <•СВі-

фонетика 

чу(ся)•>, які певних індоєвроnейських від
повідників не мають; nриnускається 
спорідненість з дінд. vibhava(n)- <<осяй
НИЙ•>, bhMi <<сяє, світить•>. - Фасмер IV 
202; Черньrх Il 320; Bern. І 280; Frisk ІІ 
989-991; Boisacq 1014-1015; Mayr
hofer 493. 

фонд <•запаси, ресурси, нагрома
дження; капітал•>, [фондація], [фундушJ 
<<фонд Нед; документ на nраво закладу 
Нед, Пі•>; - р. бр. болг. м. фонд, п. 
fundusz, ч. слц. fond, вл. fonds, fundus, 
схв. фонд; - заnозичене з французь
кої мови, можливо, за посередництвом 
німецької (н. Fonds <<фонд•>); фр. fonds 
походить від Jraт. fundus <<основа, дно•>. -
СІС 2 888; Фасмер IV 202; Черньrх ІІ 
320; Смирнов 311; Sf. wyr. obcych 237; 
Kopaliг\ski 342; Holub-Lyer 171; Skok 
І 523; Dauzat 332, 333; Bloch 306; 
Gamillscheg 429; КІеіn 628. - Див. ще 
фон1.- Пор. фундамент, фундувати. 

фонема <<Найменша звукова одини
ця мови, яка служить для творення й 
розрізнення слів та їхніх форм~. фоне
матИчний; - р. болг. фоюіма, бр. 
фанема, n. fonem, fonema, fonemat, ч. 
fonem, fonema, слц. fonema, вл. fonem, 
м. фонем, фонема, схв. фонём;- нау
ковий лінгвістичний термін, запозичений 
у ХІХ ст. через посередництво росій
ської мови з французької (у російській 
науковій JІітературі вперше вжив Бодуен 
де Куртене у статті 1881 р.); фр. pho
neme <•фонема•> походить від гр. rpwvrню 
<•голос, звук; слово•>, утвореного з імен
ника rpwv~ <<ЗВУК•>. - СІС2 888; Черньtх 
ІІ 320; St. wyr. obcych 227; Kopaliriski 
330; Holub-Lyer 171; Dauzat 554-555; 
Frisk ІІ 1009-1010, 1058-1059; Boisacq 
1024-1025, 1045; Юеіn 1175. - Див. 
ще фон2• 

фонетика <<звукова будова мови; га
лузь мовознавства, що вивчає звукову 

будову мовИ•>, фонетuст, фонетик, фо
нетичний;- р. болг. фонетика, бр. фа
нетьtка, П. fonetyka, Ч. СЛЦ. ВЛ. fonetika, 
м. фонетика, схв. фонетика, слн. fone
tika; - науковий лінгвістичний термін, 
запозичений, очевидно, з німецької мови; 
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фОніка 

створений у ХІХ ст. на rрунті гр. 
<pWVI']TtXO<;; <<ЗВУКОВИЙ, ГОЛОСОВИЙ•>, nов'я
заного з <pWVГJTO<;; <<ЩО виражається сло
вами•>, і далі з <pwvєїv <<Говорити ясно, ви
разно•>, <pwvf] <<звук, голос•>. - СІС2 888; 
Черньtх І! 320-32 І; Sf. wyr. obcych 
227; Kopaliriski 330; Holub-Lyer 171; 
Младенов бб2; Dauzat 554-555; 
КІеіn 11 75. - Див. ще фонема. -
Пор. фонологія, фонотека. 

фоніка <<ВИразові звукові засоби, 
які надають мовленню милозвучності, 
nідсилюють його емоційність і вираз
ність•>, фонізм, фонічний, фонація; -
р. фоника, бр. фоніка, болг. фонrJяьм; -
термін, утворений у західноєвроnейсь
ких мовах (пор. фр. phonique, англ. 
phonic) від гр. <pWVГJTO<;; <<ТОЙ, що звучить•>, 
nов'язаного з <pwv~ <<звук, голоС». -
СІС2 888; Kopaliriski 330; Dauzat 554-
555; КІеіn 1 І 75. - Див. ще фоне
ма. - Пор. фонетика, фонологія, 
фонотека. 

фонологія <<розділ фонетики, що 
вивчає функціональні властивості фо
нем•>, фонологічний; - р. болг. фоно
логия, бр. фаналогія, n. слц. fonologia, 
ч. fonologie, вл. fonologija, м. фоноло
гиjа, схв. фонологиjа; - науковий лінг
вістичний термін, утворений у ХІХ ст. з 
основ грецьких слів <pwv~ <<звук, голос•> і 
Л6уа<;; «слово, вчення•>. - СІС2 888; Sf. 
wyr. obcych 227; Kopaliriski 330; Holub
Lyer 171; КІеіn 117б. -Див. ще логіка, 
фон2 • -Пор. фонема, фонотека. 

фонотека <<систематизоване зібрання 
фонограм•>; - р. болг. фонотека, бр. фа
натfжа, n. fonoteka, ч. fonoteka, м. фо
нотека; - складне слово, утворене з 

основ грецьких слів <pwvf] <<звук, голос•> і 
tt~XГJ <<скринька; сховище•>. - СІС2 889; 
Sf. wyr. obcych 227; Kopaliriski 330; 
Holub-Lyer 171. - Див. ще тека, фон2• 

фонтан <<ВодограЙ•>, \фонтана], 
\фонтал] Шейк, фонтанувати; - р. 
болг. фонтан, бр. фантан, п. fontanna, 
ч. fontan, fontana, слц. слн. fontana, 
вл. fontana, м. фонтан, фонтана, схв. 
фонтана; - заnозичення з італійської 
мови; іт. fon tana <<джерело, фонтан•> по-
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форвард 

ходить від nізньолат. і елат. foпtana <<ТС.•>, 
утвореного від лат. fons (род. в. fontis) 
«джерело», що зіставляється з дінд. 

dhanayati <<жене, біжить•>, dhanvati <<тече, 
біжить•>; зв'язки з гр. tti<;; <<дюна•> і н. 
Dune <<дюна•> (див. Boisacq 34б) сумнів
ні. - Акуленко 141; Фасмер lV 202; 
Черньtх 11 321; Смирнов 202; Sf. wyr. 
obcych 227; Sfawski І 234; Bruckner 125; 
Holub-Kop. 11 б; Holub-Lyer 17 І; Skok 
І 524; Walde-Hofm. І 525; Ernout-Meil
let І 244-245; КІеіn б 1 б; Mayrhofer 90. 

фора (сnорт.) <<Пільга, nеревага од
ному з учасників змагань•>, [фор] «ТС.•> 
Куз; - р. бр. м. фора, n. for, fora; -
запозичення з німецької мови; н. vor <<nе
ред», двн. fora <<ТС.•> споріднені з англ. 
fore <<nопереду•>, ді сл. fyrr, fyrir, гот. 
faura <<nеред•> і далі з гр. кара <<nоряд», 
каро<;; <<ПОПереДНЬО, раНіШе•>, ЛаТ. рГО
(рrб-) «nеред, за., ав. para, раrб, хет. 
рага <<на, далі, вnеред•>, дінд. purab 
<<nопереду, сnереду•>, pur~ <<nоnередньо, 
раніше•>, прус. pro, pra-. - СІС2 889; St. 
wyr. obcych 227; Kopaliriski 331; Кluge
Mitzka 825; Frisk 11 472-473, 47б; 
Boisacq 7 48; Walde-Hofm. 11 3б4-
3б5; КІеіn б10; Vries AEW 148; Mayr
hofer 309-310. 

\форботи] <<Мереживо Г, Шейк; 
nрикраси на халявах з кольорової шкі
ри ШеЙК•>, \фарбfтки] «ТС.•> Г, Нед, 
Шейк, ст. форбота (XVII); - заnози
чення з nольської мови; для n. ст. for
boty <<бахрома, торочки; коштовне ме
реживо•> першоджерело вбачається в icn. 
farpado <<nрикрашений торочками•>. - St. 
wyr. obcych 227; Bruckner 125; SW І 7б0. 

форвард <<гравець-наnадник у rpi у 
футбол і хокей•>; - р. бр. форвард; -
запозичення з англійської мови; англ. 
forward <<Передній, nередовиЙ•> (дангл. 
foreweard, forweard) є складним словом, 
утвореним з основи nрикметника fore 
<<ПередніЙ•> та nрикметникавого суфікса 
на означення наnряму -ward, сnорідне
ного з днн. дфриз. -ward, дісл. -veror 
«сnрямований•>, двн. -wert-, -wart- <<У на
прямі nроти•> і далі з лат. verto «крутити, 
вертіти•>, псл. *vьrteti, укр. вертіти, 



форrу(в) 

вертати( ся). - СІС2 889; КІеіn 610, 
614, 1729; Vries AEW 655. - Див. ще 
веІJтіти, фора. 

(форrу(в)] <<СОНЯШНИК•> ДзАт Л 11, 
(ф6ргі(в)] <<ТС.•> тж, [форпів] «ТС.•> Ли
занец; - скорочене заnозичення з 

угорської мови; уг. napraforgcS <•соняш
НИК•> є складним словом, утвореним з 

компонентів пар- «сонце•> і forgcS <•верт
кийj;, тобто «ТоЙ, що nовертається за 
сонцем»; останнє слово є уральським 

(пор. мане. poprit- <•Котитися•>, ерз. 
пу{Зорямс <<скручуватися•>, сельк. pu
roldam <•nовертати•>) звуконаслідувально
го походження. MNTESz І 998; 
MSzFUE І 214-215. 

форейтор (іст.) <•вершник, що nра
вить nередніми кіньми, заnряженими цу
гом•>, [форdйтор] «ТС.•> Куз; - р. болг. 
форейтор, бр. фарЗйтар, n. forytarz, 
ч. forajtr, forejtar, слц. fulajtur; - заnо
зичення з німецької мови; н. Vorreiter 
«форейтор•> складається з nрийменника 
vor- <•nеред•> та іменника Reiter <•верш
ник~: nов'язується з vorreiten <•Їхати 
верхи nопереду•>. - Фасмер lV 202; Ko
palinski 335. - Див. ще рейтар. -
Пор. рИцар, фора, форес. 

форель (іхт.) <•струг, Salmo trutta 
morpha fario L.•>; - р. форель, бр. фа
рЗль, n. forela; - заnозичення з німець
кої мови; н. Forelle <<форель•> (свн. 
forhe(n ), forhel, двн. forhana) сnорідне
не з днн. furnia, снн. vorne, снідерл. 
voorne, дангл. forn(e) «форель•>, які зво
дяться до nгерм. *prkna, що з ним сnів
відносні гр. 7rEpXГJ <•окунь•>, лат. perca 
«Те.», дінд. p[sni- <•строкатий, nістрявиЙ•>, 
укр. пістрЯвий. - СІС2 889; Чернь1х 11 
321; Фасмер lV 203; Горяев 393; Кluge---, 
Mitzka 212-213. - Пор. пструr. 

[форенrа] <•корогва•> ВеБ, lфоренг
ва] «ТС.•> О, [хореІ'іьк:а] <•Корогва в формі 
праnора•> Ме; - результат фонетичної 
видазміни заnозиченого з nольської мо
ви chorq_giew <•Корогва•> з гіnеркорект
ним ф. - Див. ще короrов, хо
руrов. - Пор. фуранrва, хоренька. 

[форес] <•форейтор•> Нед, Шейк, [хвсі
реш, хвсіресь] <•ТС.•> Шейк; - заnозичен-

форма 

ня з nольської мови; п. forys (заст.) «фо
рейтор» виникло в результаті скорочення 
давнішої форми forytarz, що nоходить від 
н. Vorreiter. - Sfawski І 235-236; Bru
ckпer 126-127; Kopaliriski 335. - Див. 
ще форейтор. 

форзИтія (бот.) <•ВИд куща з родини 
оливкових, Forsythia•>; - р. форзuция, 
ч. forzytie, слц. forzytia, вл. forsytija, 
схв. [форзитиjа, форзициjа]; - засвоєне 
з новолатинської наукової номенклатури; 
нлат. Forsythia утворене за іменем британ
ського ботаніка В. Форсайта (W.A. For
syth, 1737-1804), який nривіз шо рослину 
з Китаю. - Симоновиh 200; Holub-Lyer 
172; NSD 967; КІеіn 613. 

[форитувати] <•когось кваnити, nри
скорювати, рухати вnеред» Куз; - за 
nосередництвом nольської мови заnози
чене з німецької; n. (заст.) forytowac <•nро
тегувати комусь•> nоходить від н. vorreiten 
(< vor-rїten) <•Їхати верхи nопереду•>. -
Sfawski І 236; Bruckner 126-127; Sf. wyr. 
obcych 228-230; Kopalir\ski 335. - Див. 
ще форейтор. - Пор. форес. 

форкати <•nирхати, nрихкати УРС, 
Г, О; шморгати носом Ме•>, [ф6рскати] 
«ТС.» ВеУг, [хвсіркати] <•nирхати» BeYr; 
- n. діал. forkac, furkac <•nирскати•>, ч. 
frkati, frnkati, frnkati «ТС.•>, вл. fyrkac 
<•шмигатИ•>, схв. фfжати <•nирхати, соnі
ТИ•>, слн. frkati <•nорхати, дзижчатИ•>: -
звуконаслідувальні утворення, що іміту
ють різні шуми, соnіння тощо і зводять

ся до nсл. *xvur-, *xv"Ьrkati; nриnущен
ня про заnозичення з рум. forfoti <<КИ
nіти, клекотіти; nустувати, базікатИ•> 
(Scheludko І 45), яке також вважається 
звуконаслідувальним, неnереконливе. -
Потебня РФВ 4, 201; DLRM 313.
По\). фИркати. 

[форкотати] <•балакати, базікати•>, 
[форчати] <•вуркотати•> Шейк, ВеЗа; -
звуконаслідувальне утворення, що ви

никло, можливо, на базі дієслова вор
котати. - Див. ше воркати. 

форма <•обриси, контури, зовнішні 
межі nредмета; устрій, структура чого-не
будь, система організації; nристрій, шаб
лоН•>, формалізм, формаліст, формаліс-
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формалін 
---· 

тика, формальність, формант, фор
манта, формат, формація, [формач], 
форменка, [формівнИк, формівнЯ] Куз, 
формовка, [формовник] Она, фор
мувальник, [хорма, хворма], [форем
ний] Нед, формалістИчний, формаль
ний, формувати, нефоремний <<без
формниЙ•>, оформити, переофор_млю
вати, переоформлЯти, переформити, 
переформувати, розформувати, ст. 
формовати (1653);- р. бр. болг. м. 
форма, n. ч. слц. вл. нл. forma, схв. фор
ма, слн. forma; - заnозичення з латин
ської мови; лат. forma <<форма, вигляд, 
nодоба•> достовірної етимології не має; 
можливо, nов'язане з гр. f.JOp<p~ <<фор
ма, зразок, модель•> (через проміжну 
форму *morma з дисиміляцією m - m у 
f - m); nриnущення про зв'язок з лат. 
ferio <<бити, колоти•> (Fick KZ 20, 173; 
Fick І 494) nідтримки серед етимологів 
не знайшло. - СІС2 889; Черньrх ІІ 
321-322; Фасмер IV 203; Горяев 393; 
Bruckner 125; Sf. wyr. obcych 228; Ko
paliri,ski 332; Holub-Lyer 171; Ma~hek 
ESJC 145; Holub-Kop. 116; Schuster-Sewc 
215; Skok І 525-526; Walde-Hofm. І 
530-531; Ernout-Meillet І 247; Hutti
Worth 16; Кluge-Mitzka 213; КІеіn 612. 

формалін <<40%-й водний розчин фор
мальдегіду•>; - р. болг. м. схв. форма
лИн, бр. фармал{н, n. formalina, ч. слц. 
слн. formalin; - заnозичення із західно
євроnейських мов; н. Formalin, англ. for
malin виникли шляхом скорочення слова 
formaldehyde з додаванням суфікса -in; 
корінь form- nоходить від лат. formїca 
<<мурашка•>, що утворилося через диси

міляцію пригоJюсних від *mormїca < 
*vormlca, сnорідненого з дінд. vamrl-, 
vamrab <<мурашка•>, valml-kab <<Мураш
ник•>, ав. maoirї-, вірм. mrjiun, гр. ~UPfJГJ~ 
<<мурашка», перс. moirb (< *morvї), дісл. 
maurr «мурашка•>, nсл. *morv-j-, до якого 
зводяться укр. мурава, мурашка. -
СІС2 890; Sf. wyr. obcych 228; Holub
Lyer 171; Walde-Hofm. І 531-532; 
КІеіn 612, 613; Ernout-Meillet І 247-
248. - Див. ще мурава?. - Пор. хло
роформ. 
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форнір 

[формуrа] <<розведений крохмал, 
щоб крохмалити щось, чи розведена 
коJrьорова глина, якою nідводять у ха

ті•> Мо; - неясне. 
формула <<СТИСJІе означення; умовні 

nозначення хімічних речовин тощо•>, фор
мулювати, формулЯр; - р. бр. болг. 
формула, n. formufa, ч. formule, слц. 
formula, вл. formula, formla, м. форму
ла, схв. формула; - заnозичення з ла
тинської мови; лат. formula <<формула, 
nравило, норма•> є демінутивним утво

ренням від forma <<форма•>. - СІС2 890; 
Чернь1х ІІ 322; Фасмер IV 203; St. wyr. 
obcych 229; Kopaliriski 333; Holub-Lyer 
172. -Див. ще форма. 

фориаль <<конюх; [батрак, найнятий 
nаном з річним утриманням Корз]•>, 
[фірналь] <<кучер, конюх; залізний гак 
на кінці дишла•> Шейк, О, [форналька] 
<<робоча коняка•> Нед, Шейк, [форнальки] 
<<упряжка на робочих конях•> Шейк; -
заnозичення з nольської мови; n. fornal 
<<конюх, наймит; гак на кінці дишла•> 
nоходить від н. Vornagel, утвореного з 
nрийменника vor- <<nеред•> та іменника 
Nagel <<ЦВЯХ•>, сnорідненого з англ. nail, 
дісл. nagl(i), гот. ganagljan <<nрибивати•>, 
які зводяться до іє. *onogh-, *Qgh-, 
*ongh- <<ЦВЯХ•>, звідки походять також 
дінд. arighriQ, amhriQ <<НОГа•>, Гр. OVU~ <<Ні
ГОТЬ, кіготь•>, лат. unguis «ТС.•>, прус. 
nage <<НОГа•>, ЛИТ. naga <<КОПИТО•>, ЛТС. 
nags «ніготь•>, nсл. noga, укр. нога; назва 
цвяха на кінці дишла nеренесена на на

зву фурмана (пор. зворотне: n. furmanek 
«візник•> набуло значення «rак на кінці 
дишла•>). - Шелудько 50; Sfawski І 234; 
Richhardt 48; Sf. wyr. obcych 229; Bruck-
_пer 125; Bern. І 282-283; Кluge-Mitzka 
501; КІеіn І 026. - Див. ще нога, фо
ра. - Пор. ніготь. 

[форнір] <<накладка в столярній ро
боті з кращого дерева; фанера•> Шейк, 
Куз, [форн{рник, форнірувати] Куз; -
n. fornir <<фанера•>, ч:. fornyr, furnyr, 
слц. fornier, fornir, furnier, furnir <<фор
нір»; - заnозичення з німецької мови; 
н. Furnier <<фанера•> (furnieren <<оббивати 
фанерою•>) походить через фр. fournir 



форостіль 

«Постачати, доставляти, давати•> (< *four
mir) від герм. двн. (франк.) *frumjan 
«постачати, забезnечувати», яке зістав
ляють із днн. frummian <<виконувати, 
робити, чинити•>. - Sf. wyr. obcych 228; 
Kopalir\ski ЗЗЗ; Holub-Lyer 172; Dauzat 
ЗЗ8; Bloch З11; КІеіn 630. - Пор. фур
нітура. 

tфоростіль] (орн.) <<деркач, Crex pra
tensis» Нед, Шейк; - не зовсім ясне; 
моЖJІиво, фонетичний варіант слова 
[коростіль] «ТС.•> (див.). 

форпост <<nередня варта, сторо
жа•>;- р. форпост, бр. фарпост, n. 
forpoczta, ч. forpost, болг. форпост; -
запозичення з німецької мови; н. Vor
posteп <<форnост, nередовий nосн утво
рене з nрийменника vor- <<nеред•> та 
іменника Posten <<ПОСТ•>.- СІС2 891; 
Фасмер IV 20З; Смирнов З 1 З; Kopaliriski 
33З; Sf. wyr. obcych 229; Sfawski І 2З5; 
Bri.ickner 125. - Див. ще пост, фора. 

форс <<Шик; [nиха, зарозумілість 
Шейк}.>, [форса] <<наnруження, зусил
ля» Нед, форсувати <<nрискорювати 
проходження, nросувати; [чванитися 
Шейк]•>, [форсИти] <<чванитися•>; - р. 
бр. форс <<ШИК•>, n. forsa <<сила, міць; 
гроші•>, ч. force, слц. forsirovat' <<форсу
вати», болг. форсuрам, м. форсuра, 
схв. форсuрати, слн. forsfrati «ТС.•>; -
заnозичене з французької мови (мож
ливо, частково через nосередництво nоль

ської та німецької); фр. force <<Міць, мо
гутність, сила•> nоходить від нлат. 
fortia, лат. fortis <<Міцний, сильниЙ•>. -
СІС2 891; Фасмер IV 20З; Черньrх ІІ 
322; Sf. wyr. obcych 229; Kopalir\ski ЗЗЗ; 
Stawski І 2З5; Bruckner 125-126; 
Holub-Lyer 1 72; Dauzat ЗЗ4; Gamill
scheg 4ЗО; КІеіn 610. - Див. ще 
форт1 • 

форст <<дошка товщиною в 4 дюй
МИ» Г. ВеЛ; - n. forst, forszt новста 
дошка; ліс, бір•>; - через nосередницт
во польської мови запозичене з німець
кої; н. Forst <<ліс, бір» достовірної ети
мології не має; nов'язується з двн. 
forha, н. Fohre <<сосна•> (И. Грімм та ін., 
див. Кluge-Mitzka 21З); nриnускаєть-

форт 

ся· заnозичення з фр. ст. forest (фр. 
foret <<Л і о), утвореного із словосnолу
чення forestis silva власне <<зовнішній 
(тобто неогороджений) ліо; лат. forestis 
nов'язане з fores <<двері•>, якому відnові
дає укр. двері. - Шелудько 50; Dauzat 
ЗЗ4; Bloch ЗО8; Walde-Hofm. І 529; 
КІеіn 611. - Див. ще двері, двір. -
Пор. форум. 

форсунка (тех.) <<Пристрtи, яким 
розпилюють рідке паливо або воду•>, 
форсунник; - р. болг. форсунка, бр. 
фарсунка, ч. forsunka; - заnозичення 
з англійської мови; англ. force-pump <<На
гнітальний насос•> утворене з основ 
іменників force <<СИЛа•>, заnозиченого з 
фр. ст. force <<ТС.•>, і pump <<насос•>, дже
релом якого є гол. pomp (< ісп. nорт. 
bomba «ТС.•>).- СІС2 891; Dauzat 
572-57З; КІеіn 610, 1271.- Див. ще 
пом па 1, форт1 • 

форт1 <<велике замкнуте укріnлен
НЯ•>; - р. бр. болг. форт. n. ч. слц. 
fort, схв. фор, слн. fort; - запозичення 
з німецької мови; н. Fort засвоєне nід 
час Тридцятирічної війни XVII ст. з фр. 
fort, nервісно <<Міцний майданчик•>, зго
дом <<укріnлення, фортеця•>, nохідного 
від лат. fortis <<МіцниЙ•> (< forctis), що 
ЗВОДИТЬСЯ ДО іє. *bhergh- <<ВИСОКИЙ•> (< іє. 
*bher- <<нести, підіймаТИ•>), з яким спо
ріднені дінд. brhant- <<товстий, сильний, 
великий, високиЙ•>, ав. bdrdzant <<висо
киЙ•>, хет. parkus «ТС.•>, тах. А parkas 
<<ДОВГИЙ•>, ТОХ. В parkar-nfie <<ДОВЖИНа», 
вірм. berj <<ВИсота•>, герм. *berga-, гот. 
*bafrg-, дісл. bjarg, двн. днн. дфриз. Ьёгg, 
дангл. beorg, нгол. шв. норв. ісл. berg, 
nсл. *bergь, стсл. Бріи-,., укр. берег. -
СІС2 891; Фасмер IV 204; Горяев З9З; 
St. wyr. obcych 229; Kopalir\ski ЗЗ4; Мла
денов 662; Dauzat ЗЗ5; Кluge-Mitzka 
66, 213-214; Bloch ЗО9; Walde-Hofm. І 
5З5-5З7; Ernout-Meillet І 249-250; 
КІеіn 188, 614. -Пор. береr. 

[форт2 ] неть!•> Шейк; - п. fort 
<<геть•>; - заnозичення з німецької мо
ви; н. fort <<геть» сnоріднене з свн. vort 
<<уnеред, далЇ•>, днн. дфриз. forth, дангл. 
fоф <<геть», що зводяться до герм. *fофа 
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форт фортуна 
----------------------------------------------------------------

від *prto < *pro <<вперед•>, з яким пов'я
зане також н. vor. - SW І 765; 
Кluge-Mitzka 214; Кlein 614. - Див. 
ще фора. - Пор. про. 

( форт3 ] <<МИСЛИВСЬКИЙ собака З ПОрО
ДИ гончих; хорТ» Корз; - фонетичний 
варіант нормативного хорт з гіперичною 
заміною х > ф. - Див. ще хорт. 

фортель <<Несподіваний вчинок, ви
тівка; хитрощі, підступи, заміри•>, ст. 
фортель <<Хитрощі•> (XVII ст.), фортельне 
«nідступно, хитро•> (XVII ст.); - р. фор
тель, бр. ф6ртзль, п. ч. fortel, п. ст. 
fortyl, слц. fortiel, схв. ст. fortelj, for
til; - запозичення з польської мови; п. 
fortel <<фортель, викрут•> походить (мо
жливо, через посередництво чеської мо
ви) від н. Vorteil <<Вигода, користь•>, 
утвореного з прийменника vor- <<Перед•>, 
та іменника ТеіІ <<Частина, частка•>, 
спорідненого з англ. deal, гот. dails, псл. 
deliti, до якого зводиться укр. ді
лИти. - Шелудько 50; ЧерньІх ІІ 322; 
Фасмер IV 204; Stawski І 235; Bri.ickner 
126; Richhardt 48; St. wyr. obcyc"h 229; 
Holub-Lyer 172; Machek ESJC 145; 
Bern. І 283; Skok І 526; Кluge-Mitzka 
776; Кlein 405. - Див. ще ділИти, 
фора. 

фортепіано <<струнний ударно-кла
вішний музичний інструмент, сучасни
ми різновидами якого є рояль і піані
НО•>, фортеп' Яно, фортеп' Ян, форте
піанник; - р. фортепиано, бр. фар
тзпіЯна, п. fortepian, ч. слц. fortepiano, 
болг. пиано, м. схв. форmепиjано; -
заnозичення з італійської мови; іт. forte
piano <<ТС.•> утворене з антонімічних ком
понентів forte <<гучний, сильниЙ•> (від 
ЛаТ. fortis <<СИЛЬНИЙ•>) і piano <<ТИХИЙ; 
тихо•>. - СІС2 891; Фасмер IV 204; Го
ряев 393; St. wyr. obcych 229; Kopa
linski 334; Holub-Lyer 172. - Див. ще 
піано, форт1 • 

фортеця <<укріплення, кріпость•>, фор
течний; - р. заст. фортеция, фортеца, 
n. forteca, схв. фортеца, фортица; -
запозичене з італійської мови, можли
во, за посередництвом польської; іт. 
fortezza <<укріплення, бастіон, тверди
ня» походить від лат. fortis <<Міцний, 

122 

сильниЙ•>. - Фасмер IV 204; Richhardt 
48; St. wyr. obcych 229; Kopalinski 334; 
Stawski І 235; Bri.ickner 125-126. -
Див. ще форт1• 

фортифікація <<Військова наука 
про форми, засоби й способи укріплен
ня місцевості для ведення бойових дій; 
зведення укріплень, оборонних споруд•>, 
фортифікатор, фортифікаційний, фор
тифікувати; - р. болг. фортифика
ция, бр. фартьtфікацьtя, п. fortyfikacja, 
ч. fortifikace, слц. fortifik<kia, м. фор
тификациjа, схв. фортификациjа; -
запозичене з французької мови, мож
ливо, через посередництво російської 
та польської; фр. fortification <<укріплен
НЯ•> походить від пізньолат. fortificationem 
<<укріплення•>, складного слова, утворено

го від прикметника fortis <<сильний, міц
ниЙ•> та компонента -ficatio, пов'язаного 
з дієсловом facio <<роблю•>, яке зводить
ся до іє. *dhё- <<садити, класти; ле
жати•>; пор. також пізньолат. fortifica
re <<укріплювати, підсилювати•>. - СІС2 

891; Фасмер IV 204; St. wyr. obcych 229; 
Kopalinski 334; Holub-Lyer 172; Walde
Hofm. І 440-444; Кlein 614. -Див. ще 
факт, форт1 • 

фортуна <<доля, щасливий випадок•>, 
[фортунuна] Нед, Шейк, [фортунка] 
Куз, [хвортуна], хортуна, фортунити, 
хортунити, ст. фортуна (XVII ст.), 
фортунньtй (XVI ст.), фортунне <<Ща
сливо•> (XVII ст.); - р. болг. фортуна, 
бр. фартуна, п. ч. fortuпa, слц. слн. 
fortuna, м. фортуна <<буря, шторм», схв. 
фортуна «ТС.•>; - запозичене з латин
сьІ;ої мови (можливо, через посередни
цтво польської); лат. Fortona <<богиня 
щастя й долі•> пов'язане з fortona <<до
ля, випадоК>>, утвореним від fors (род. в. 
fortls) <<доля, випадковість, несподіван
ка,,, яке зводиться до [его «несу; одер
жую; піднімаю•>, спорідненого з дінд. 
bharati «несе•>, bharman <<ноша, вантаж•>, 
ав. baraiti <<несе•>, гр. срЄрw <<несу, ношу•>, 
гот. bafran <<брати, нести•>, псл. bьrati, 
berQ, укр. брати. - СІС2 891; Акуленко 
136; Фасмер IV 204; Richhardt 48; St. 
wyr. obcych 229; Kopalinski 334; Но-



Фортунат 

lub-Lyer 172; Sfawski І 2З5; Bri.ickпer 
126; Skok І 526; Bezlaj ESSJ І І ЗО; Bern. 
І 28З; Vrabie Romanoslavica XIV 142; 
HUtti-Worth 16; Walde-Hofm. І 48З-
485, 5З4-5З5, 5З7; КІеіn 157, 164.
Див. ще брати. - Пор. хуртовИна. 

Фортунат (чоловіче ім'я), ст. Фур
тунат'Ь <<щасливиЙ•> ( 1627); - р. Фор
тунат, бр. Фартунат, п. Fortunat; -
запозичення з латинської мови; латин
ське ім'я Fortunatus, букв. ~щасливиЙ•>, 
утворене від fortcina <<доля, випадоК•>. -
Беринда 2З9; Вл. імена 94; Петровский 
226; Bri.ickner 126; Кореспу 66; Skok І 
526. - Див. ще фортуна. 

форум <<Широкі nредставницькі збо
ри•>; - р. бр. болг. м. схв. форум, п. 
вл. forum, ч. слц. слн. forum; - запо
зичення з латинської мови; лат. forum 
<<Площа, двір; базарна площа, міський 
базар•> споріднене з forёs <<двері•>, похід
ним від іє. *dhцor- <<загорода, простір, 
замкнений воротами•>, звідки також лтс. 
dvars <<ВОрота•>, дірл. dorus <<двері•>, псл. 
dvorь, укр. двір. - СІС2 891; Sf. wyr. 
obcych 229; Kopalinski ЗЗ4; Holub-Lyer 
172; Walde-Hofm. І 5З7-5З8; Ernout
Meillet І 250. - Див. ще двір. 

форшмак (кул.) <<страва з мелено
го оселедця•>; - р. болг. форшмак, бр. 
фаршмак, п. forszmak; - запозичення 
з німецької мови; н. Vorschmack <<заку
ска; проба їжі•> утворене з прийменни
ка vor- <<Перед•> та основи іменника 

Geschmack <<смак•>. - СІС2 892; Фасмер 
IV 204; St. wyr. obcych 229. - Див. 
ще смак, фора. 

форштевень <<Носова частина суд
на•>; - р. форштевень, бр. фарш
тЗвень; - через посередництво росій
ської мови запозичене з голландської; 
гол. voorsteven <<форштевень•> утворене 
з nрийменника voor- <<Перед•>, що відnо
відає н. vor- «ТС.•>, та іменника steven 
~стояк, штевень•>; пор. також нн. vor
steven <<форштевень•>. - СІС2 892; Фас
мер IV 205; Смирнов З 15; Кluge-Mitzka 
747. -Див. ще фора, штевень. 

[фоса] <<канава, рів•> УРС, Г, ЛПол, 
О, [фосс] «ТС.•> Пі, [хвоса] «ТС. ЛПол; 

фосфор 

річище ЛЧерк•>, [фасувати] <•прорізува
ти ровами»; - n. fosa <<Канава, ріВ•>; -
через посередництво польської мови за
позичене з італійської; іт. fossa <<яма, ка
нава•> походить від лат. fossa <<діл, яма», 
пов'язаного з fodio <<копаю, рию•>, з 
яким споріднені лит. badyti <<колоти•>, 
прус. boadis <<укол, удар•>, псл. bosti < 
*bodti <<бити, колоти•>, укр. бостu 
«ТС.•>. - Sfawski І 2З6; Bri.ickner 127; 
Skok І 526-527; Walde-Hofm. І 521-
522, 5З8. - Див. ще бостИ. 

фосген <<отруйний безбарвний газ•>; -
р. болг. фосген, бр. фасген, п. ч. вл. fos
geп, слц. слн. fosgeп, схв. фосгён; - за
позичення з англійської мови; складну 
назву англ. phosgene утворив у 1812 р. 
англійський хімік Г. Дейві (Н. Davy, 
\778-\829) Від Гр. cpW<;; <<СВіТЛО•> і -yєvf)<;; 
~народжений; створений». - СІС2 892; 
Kopalinski ЗЗ5; Holub-Lyer 172; КІеіn 
1176.- Див. ще ген 1 , фосфор. 

[ фостка] <<незначна карта•> Шейк; -
р. фоска; - заnозичення з німецької 
мови; н. Fo~e «ТС.•> nоходить від фр. 
fausse <<фальшива (карта)•>, faux ~не
правильний, помилковиЙ•>, пов'язаного 
з лат. falsus <<неправильний, вигада
ниЙ•>, звідки також укр. фальшИвий, 
фальш. - Фасмер IV 205; Dauzat ЗІ7; 
Bloch 292; Walde-Hofm. І 447-449. -
Див. ще фальш. 

фосфат (хім.) «сіль фосфорної кис
лоти•>, tфосфіт] Куз; - р. болг. м. 
фосфат, бр. фасфат, п. вл. fosfat, ч. 
слц. слн. fosf<H, схв. фосфат; - запо
зичення із західноєвроnейських мов; н. 
Phosphate, англ. фр. phosphates <<фос
фати» утворені від основи нлат. phos
phorus <<фосфор•> за допомогою харак
терного для назв хімічних сnолук суфі
кса -at-. - СІС2 892; ЧерньІх li З22; Sf. 
wyr. obcych 2ЗО; Holub-Lyer 172; КІеіп 
1176. - Див. ще фосфор. 

фосфор (хім.), фосфорИт, фосфо
рИчність, фосфористий, фосфорИчний, 
фосфоризувати Она, фосфорИтися, фос
форувати, підфосфорuн Куз; - р. болг. 
м. фосфор, бр. фосфар, п. ч. слц. вл. 
fosfor, нл. fosforina, схв. фосфор, слн. fos-
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фосфоресценція 

for; - заnозичення з латинської мови; 
нлат. phosphorus <<фосфор•> nродовжує 
лат. phosphorus <<ранкова зоря•>, що nохо
дить від" гр. срuюср6рщ <<ТС.•> (букв. <<СВіт
лоноснИИ•>), яке є складним словом, утво
реним з іменника cpG)(;;, срот6<;; <<світло•> 
(< срао<;; нс.•>), сnорідненого з дінд. bha
sati <<світити, блищати, сяяти•>, bhasd <<СВі
тло, сяйво•>, nсл. Ьеl-ь, укр. білий, та 
nрикметника -ср6рщ <<несучий, супутніЙ•>, 
сnорідненого з лат. fero <<несу•>, вірм. 
berem <<ТС.•>, дінд. bharati <<бере•>, nсл. 
bьrati <<братИ>>, укр. брати. - СІС 
892; ЧерньІх ІІ 322-323; Горяев 393; 
St. wyr. obcych 230; Kopalinski 335; 
Holub-Lyer 172; Skok І 527; Frisk ІІ 
989-991, 1060; Boisacq 1014-1015; 
КІеіп 157, 1176, 1177; Mayrhofer 493-
494. - Пор. білий, брати. 

фосфоресценція <<свічення деяких 
речовин протягом тривалого часу, ви

кликане попереднім освітлюванням•>; -
р. болr. фосфореси,енция, бр. фасфа
расц:3нцьtя, п. fosforescencja, ч. fosfores
cence, слц. fosforescencia, м. фосфорес
ценциjа, схв. фосфоресценциjа, слн. fos
foresce[lca; - запозичення із західноєв
ропейських мов; н. Phosphoreszenz, англ. 
phosphorescence, фр. phosphorescence 
nоходять від лат. phosphorescentia <<сві
тіння•>, що є складним словом, утворе

ним з основи іменника phosphorus <<фос
фор•> і складеного суфікса -escentia, де 
-ёsс- - інхоативний суфікс (пор. ru
bёsc-o <<Червонію, стаю червоним•>), що 
відповідає гр. -CJX-(.t) (пор. yf]paa:кw <<ста
ріти•>), а -entia також є складним афік
сом, де -ent- є суфікс дієприкметника 
теп. часу, що відповідає пи1. -~t- (lеz~t
<•лежач-•>) та укр. -ач- (лежачий), а -іа 
(гр. -нх) - словотвірний суфікс, утво
рений тематичним голосним і (гр. t) 
та формантом а (а). - CICZ 892; St. 
wyr. obcych 230; Kopalinski 335; Ho\ub
Lyer 172; КІеіп 541, 1177. - Див. ще 
фосфор. 

[фосьляк] <<сніп, обмолочений без 
розв'язування•> О, [фосьлювсіти] <•обмо
лочувати снопи без розв'язування•> 
О; - можливо, фонетично видозмінене 
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запозичення з німецької мови; н. Vor
sch\ag, букв. <<передудар•>, утворене з при
йменника vor- <<Перед•>, спорідненого з свн. 
снн. vor(e) «ТС.•>, та іменника Sch\ag 
<<удар, биття•>, спорідненого з свн. s\ac(g), 
двн. s\ag, снн. s\ach, англ. s\ay, які зво
дяться до герм. *s\ak- <<бити•>. - Кluge
Mitzka 652, 825. - Див. ще фора. 

[фота\ <<шматок емугастої вовняної 
тканини, який галицькі жінки носили за
мість спідниці•>, [фута) <<фартух•> Мо; -
ст. фота <<Покривало•> (XV ст.); - n. 
fota, ч. слц. futa, болr. фута, схв. 
futa; - запозичення з румунської мови; 
рум. fota <•фартух•> походить від тур. 
fota, futa <<смугаста тканина; фартух; 
хусточка•>. - Sche\udko 145; SW І 768; 
Bern. І 287; Vrabie Romanos\avica XIV 
142; Machek ESJCS 114; Lokotsch 49-
50; Cranja\a 265-266. 

фотель <<Крісло•>; - р. фотель, п. 
ч. слц. fotel, м. фотелjа, схв. фоте;ь, 
фоте;ьа, слн. fotelj; - запозичення з 
французької мови; фр. fauteui\ <•ТС.•> по
ходить від франк. *fa\distб\ <•складний 
стілець•> (двн. fa\ tis tuol <•Те. •>), що є 
складним словом, утвореним з основи 

дієслова fa\d(i) <•складати•>, спорідне
ного з н. falten <<складати, згортати•>, 
англ. fold <•складати•>, та іменника stбl 
<<стілець•>, що відповідає двн. свн. stuol, 
ГОТ. st5Js, ПСЛ. sto]'Ь, укр. стіл. - СІС2 

893; Фасмер IV 205; SW І 768; Holub
Lyer 172; Dauzat 317; Gamillscheg 410; 
Bloch 292; Кluge-Mitzka 183, 760; КІеіп 
607.- Див. ще стіл, фалда. 

Фотій (чоловіче ім'я), Фот, ФотИ
на, ФотИнія, Х6тій, Хотuна, [Хотя], 
ст. Фwтїй ( 1627); - р. Фотий, бр. 
Ф6и,ій, др. Фотtи, болг. Фоти( й), цсл. 
ФQтін; - запозичене через церковно
слов'янську і давньоруську мови з грець
кої; гр. Фwnщ походить від cpw<;;, срwт6<;; 
<•світло, сяйво, блиск~. - Вл. імена 
94; Беринда 239; Петровский 227. -
Див. ще фото, фотограф. 

фото <•знімок (зображення) об'єктів 
на світочутливих матеріалах•>; - р. болr. 
фото, бр. фота, п. слц. foto-, ч. вл. 
foto, м. фото-, схв. фото, слн. foto; -



фотогенічний 

запозичення із західноєвропейських мов 
(можливо, з німецької); н. англ. фр. 
photo виникло в журналістських колах у 
першій чверті ХХ ст. внаслідок усічення 
слова photo~raph <<фотографія, зні
МОК•>. - СІС 893; St. wyr. obcych 230; 
Kopalir'Iski 335; Holub-Lyer 172; Мла
денов 662; КІеіn 1177. - Див. ще 
фотограф. 

фотогенічний <<Такий, що добре від
творюється на фотографіЇ•>; - р. фото
генuчньtй, бр. фотагенічньt, Jl. fotoge
niczny, ч. слц. fotogenicky, болг. фо
тогенен, фотогенuчен, м. фотогенuчен, 
схв. фотогеничан, слн. fotogenicen; -
запозичене із західноєвроnейських мов 
у 30-х рр. ХХ ст.; англ. photogenic, н. 
photogen, фр. photogenique «ТС.•> є склад
ними словами, утвореними з іменника 

photo <<фото•> та основи гр. уЄvо<;; <<рід•>. 
- СІС2 893; St. wyr. obcych 231; Ko
palinski 335; Holub-Lyer 173; Dauzat 
555; КІеіп 1177. - Див. ще ген 1 , фо
тограф. 

фотограф <<фахівець з фотографії; 
той, хто професійно займається фотогра
фієЮ», фотографізм, фотографія, фо
тографічний, фотографувати;- р. фо
тограф, бр. фатограф, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. 
fotograf. болr. м. фотограф, схв. фото
граф, слн. fotograf; - запозичення із за
хідноєвропейських мов; н. Photograph, 
фр. photographe походять від англ. pho
tograph <<фотознімок, фотозображення•>, 
утвореного в 1839 р. фізиком й астро
номом Дж. Гершелем з компонента 
photo <<фото•> від гр. cpw<;; (род. в. срwт6<;;) 
~світ ло•> та основи гр. дієслова ypacpw 
«nишу, записую, зображаю•>. - СІС2 

893; ЧерньІх ІІ 323; St. wyr. obcych 231; 
Kopalinski 335; Holub-Lyer 173; Skok І 
527; КІеіп 1177; Frisk Il991; Dauzat 555; 
Mayrhofer 493-494. - Див. ще графа, 
фосфор. 

фотон <<Квант енергії електромагніт
ного поля; одиниця виміру інтенсивності 
світла•>; - р. болr. м. фотон, бр. фа
тон, n. ч. слц. вл. foton, схв. фотон; -
запозичення із західноєвропейських мов; 
н. Photon, англ. фр. photon утворені за 

фраза 

допомогою суфікса -оп від гр. cpw<;; (род. в. 
срwт6<;;) «світло•>. - СІС2 894; St. wyr. 
obcych 231; Kopalinski 335; Holub-Lyer 
172, 173; КІеіп 1177. - Див. ще фос
фор. -Пор. фото, фотограф. 

tфоторчина} <<ВИд кущової росли
ни•> ВеУг; - неясне. 

[фофлати] <•шепелявити•> Шейк, [ф6-
флавий] <<ШеnелявиЙ•>; - болг. фі>фля 
<<мимрити, шепелявити•>, цсл. ф'ЬфлА'ГН, 
ф'ЬфІ\ІііІ., фQфІ\АТН «ТС.•>; - не зовсім яс
не; можливо, звуконаслідувальне утво
рення, що імітує нечітку вимову. - Bern. 
І 287; Младенов 663. 

[фофлатий] <•порослий чагарни-
КОМ•> Нед, Шейк; - можливо, пов'яза
не з хохлатий. - Див. ще хохол 1 • -

Поf?. хохлатка. 
[фоц] у виразі бодай ти (ті) фоц 

було! «щоб ти пропав!•>; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з н. potztau
send [botztausend], potz [botzj, blitz, 
емоційними вигуками, де перша частина 
potz [botz] походить з деформованого 
Gott(e)s <<божиЙ•>, а друга пов'язана з 
«тисяча; блискавка•> тощо. - Кluge
Mitzka 561. 

[фошкавка} (бот.) <<nорхавка, Ly
coperdon•>; - звуконаслідувальне і зву
кообразне утворення. 

фрагмент <•окрема частина твору 
мистецтва, уривок тексту; уламок по

судини, викопної кістки і т. ін.•>; - р. 
бр. болг. м. фрагмент, n. ч. слц. вл. 
fragment, схв. фрагмент, слн. frag
ment; - запозичення з латинської мо
ви; лат. fragmentum <<уламок, шматок•> 
утворене за допомогою суфікса -men
tum від frango <<ламаю, розбиваю•>, спо
рідненого з двн. brehhan, н. brechen, 
дангл. brecan <•ламати, кришити•>, гот. 
brikan; іє. *bhreg- <<ламати, кришити•>. -
СІС2 895; St. wyr. obcych 233; Holub
Lyer 173; КІеіn 197, 617; Walde-Hofm. 
І 541.- Пор. бреш, брикет, фракція. 

фраза <<Висловлювання, що стано
вить смислову та інтонаційну єдність; 
речення•>, фразер, фразерство, фра
зИстий, фразерствувати, фразувати, 
перефраз6вувати; - р. бр. болг. фра-
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за, п. вл. fгaza, ч. fгaze, слц. слн. fгaza, 
м. фраза, схв. фраза; - запозичене з 
латинської мови (можливо, через фран
цузьке посередництво); фр. phгase <•фра
за•> через елат. phгasis <•Ораторський 
СТИЛЬ>> ПОХОДИТЬ Від гр. срра<Щ; <<СПОсіб ВИ
СЛОВЛЮВаННЯ, СКЛад, СТИЛЬ>>, пов'язаНОГО 
з етимологічно ізольованим cppa~w «Гово
рю, повідомляю•>. - СІС2 895; Фасмер 
IV 205; Чернь1х Il 323; St. wуг. obcych 
234; Kopalinski 337 -338; Holub-Lyeг 
17 4; BгUckneг 128; Dauzat 555; Boisacq 
1035-1036; Fгisk ІІ 1038, 1043; КІеіn 
1178. - Пор. фразеологія. 

фразеологія <<розділ мовознавства, 
що вивчає усталені звороти мови, фра

зеологізми; сукупність словосполучень 
певної мови•>, фразеологізм, фразео
логічний; - р. болг. фразеол6гия, бр. 
фразеал6гія, п. слц. fгazeologia, ч. fгa
zeologie, вл. fгazeologija, м. фразеоло
гиjа, схв. фразеол6гиjа; - запозичення 
із західноєвропейських мов; н. Phгaseolo
gie, фр. phгaseologie, англ. phгaseology 
утворене з основ грецьких слів срраан;; 
(род. в. сррааєщ;) <•мова, вимова, про
мова; вираз, ф~аза•> і Л6уо<;; <•слово, 
вчення•>. - СІС- 895; St. wуг. obcych 
234; KopaliПski 338; Holub-Lyeг 174; 
КІеіn 1178. - Див. ще логіка, фра
за. -Пор. біолог, геологія. 

[фраїр] <•коханий, наречениЙ•>, [фра
єр] «ТС.•> Шейк, ВеЛ, [фраєрочка] <<дівчи
на•> О, [фраірча] <•кохана, наречена•>; -
п. fгаjег, fгajeгz <•наївна людина; кавалер•>, 
ч. слц. fгаjег <•кавалер•>, нл. fryjar <<наре
чениЙ•>, м. фраер <•Нероба, авантюрист•>, 
схв. фраjер; - запозичене з німецької 
мови, можливо, через польське посеред

ництво (Bern. І 283); н. Fгеіег <•нарече
ниЙ•>, fгeien <•свататися, одружуватися•> 
пов'язані з fгеі <•ВільниЙ•>, спорідненим із 
снн. vгlen <•брати шлюб•>, днн. fг1 <•Віль
ниЙ•>, дангл. fгёо <•ТС.•>, герм. ~fгija- <•віль
НИЙ•> (на протилежність рабам, пор. у се
мантичному плані лат. ІіЬег1 <<Вільні; ді
ти•> ), дінд. ргіуа- <<Милий, любий•>, псл. 
pгijati, укр. приЯти, сприЯти, прИя
тель. - Шелудько 51; Richhaгdt 48; 
BгUckneг 128; Stawski І 236; Holub-Lyeг 
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173; Schusteг-Sewc 216; Кluge-Mitzka 
216.- Пор. приЯти. 

фрак <•чоловічий парадний костюм 
у вигляді сюртука з довгими фалдами 
ззаду й вирізаними полами спереду•>, 
[фрачок] <•куртка без зборок з чорної 
вовни з рукавами•> О, фрачний; - р. 
бр. болr. м. фрак, п. ч. слц. вл. fгak, 
схв. фрак, слн. fгak; - запозичення з 
французької мови; фр. fгас через англ. 
fгock <<сюртук•>, сангл. fгok, fгос похо
дить від фр. ст. fгос <•мантія з капюшо
ном•> (< франк. днн. *hгос <<сюртук•>), 
спорідненого з дісл. гоkkг, дангл. госс, 
двн. гос, roch, свн. гос, н. Rock <•Верхній 
одяг, пальто•>, що зводяться до іє. *гug
<<Прясти, сукати, плести•>, звідки також 
дірл. гucht <<свита•> і, можливо, п. ст. 
гucho, гuchno <<ОДЯГ•> (< псл. *гouksno). -
СІС 896; Фасмер lV 205; ЧерньІх ІІ 
323-324; Горяев 393; St. wуг. obcych 
233; BгUckneг 127; Holub-Lyeг 173; 
Банков БЕ 1960/ І, Зб; Dauzat 338, 
344; Кluge-Mitzka 214, 604; КІеіn 624, 
1353; ВІосh 312; Gamillscheg 437. 

фракція <•група людей, об'єднаних 
професійними, цеховими та ін. інтере
сами; угруповання всередині політич
ної партіЇ•>, фракціонер; - р. болг. 
фракция, бр. фраки,ьtя, п. fгakcja, ч. 
fгakce, слц. fгakcia, вл. fгakcija, м. фрак
циjа, схв. фракциjа, слн. fгakcija; -
запозичення з французької мови; фр. 
fгaction <•Частка, частина •> походить від 
лат. fгactio <•ламання, злом•>, пов'язаного 
з fгactus <•зламаний; безсилиЙ•>, fгango 
<•ламаю, розбиваю•>. - СІС2 896; Чернь1х 
ІІ 324; St. wуг. obcych 233; Kopalinski 
336; Holub-Lyeг 173; Walde-Hofm. І 
541; КІеіп 617.- Див. ще фрагмент. 

[фрало] <•флейта•> Нед; - неясне. 
фрамуга <<Верхня частина віконної 

рами або дверей, яка звичайно відчиняє
ться•>, [фармуга] Шейк; - р. бр. фра
муга, п. fгamuga, заст. fгambuga, fгam
boga, [faгmuga], ч. fгambouch; - заnози
чення з польської мови; п. fгamuga, fгam
boga - складні слова, утворені з компо
нентів, які надійної етимології не мають; 
перший компонент зіставляють ( Фасмер 
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IV 205) з н. Rahmen «рама>>, двн. rama 
«ТС.>> (< *hrama), другий - з н. Bogen 
«дуга, арка, лук•>, двн. bogo, свн. boge 
<<Те.» ( Фасмер IV 205; Stawski І 236; 
BrUckner 127), які пов'язані з bicgen 
«гнути, згинати, нахиляти>>, спорідненим 

із свн. Ьіеgеп, двн. biogan, гот. biugan, іє. 
*bheugh- «ТС.•>, звідки, можливо, псл. 
*b'Ьgati, укр. бгати; менш імовірні при
пущення про зв'язок з н. Brandbogen <<ду
га, арка в кам'яній стіні•> через асимі
ляцію Ь - Ь > f- Ь (St. wyr. obcych 
233; Bern. І 283) або зі шв. frambog 
«згин; плече, лопатка•>, frambyggnad 
~ванькир>> (Matzenauer 160; Kartowicz 
SWO 169; SW І 771).- Шелудько 51; 
Кluge-Mitzka 74, 88. - Пор. бгати, 
рама•. 

[франзоля] <<білий хлібець овальної 
форми, французька булочка>>, [фринд
золька] •кругла купована булочка~ 
Ме; - р. [франц6ля, франс6ля], болг. 
франжела, франзела <<nродовгуватий бі
лий хліб>>, м. фращюла, фраю;ула; -
очевидно, результат семантичної кон
денсації словосnолучення французька 
бул( оч)ка (пор. і н. Franzbrot <<французь
ка булка•> ); однак південнослов'янський 
ареал поширеності слова, а також рум. 
franzela і нгр. срраvт~6Ла, срраvт~ЄЛа 
не.>> не виключають можливість взаєм
них українсько-балканських впливів; зі
ставлення пд.-р. франи,6ля, франз6ля 
безnосередньо з гол. frans <<французь
КИЙ>> (Фасмер IV 206) безпідставне. -
DLRМ З 16. - Див. ще француз. 

франк <<грошова одиниця Франції, 
Бельгії, Швейцарії та деяких інших кра
ЇН•>; - р. бр. болг. франк, п. ч. слц. 
frank, схв. франк, слн. frank; - запози
чення з французької мови; фр. franc по
ходить від елат. Francus, пов'язаного з 
написом Francorum rex <<король франків>>, 
викарбуваним на золотій монеті, вперше 
відлитій у Франції в І 360 р. - СІС2 

896; St. wyr. obcych 233; Kopalinski 
336-337; Holub-Lyer 173; Dauzat 
340; Кlein 618. - Див. ще франки. 

франкенія (бот.) <<Frankenia L.•> 
Mak, Шейк, франкенієві; - засвоєне 

француз 

з новолатинської наукової номенклату
ри; лат. Frankenia утворене за іменем 
шведського природазнавця й лікаря 
першої половини XVII ст. Франкенія 
(І. Frankenius). - Симоновиn 201. 

франки (іст.) <<група західногер
манських племен>>; - р. болг. франки, 
бр. франкі, ч. Frankove, слц. Franko
via; - запозичення з французької мови; 
фр. franc <<франк, представник nлемені 
франків>> nов'язане з фр. ст. franc <<Віль
НИЙ>> і далі через елат. Francus <<франк~ з 
двн. Franko, дангл. Franca <<ТС.>>; назва 
Франції - France первісно означала 
<<Країна франків•>. - Dauzat 339-340; 
Кluge-Mitzka 214; Кlein 618. 

франт <<Підкреслено модно одягне
ний чоловік, чепурун•>, франтИха, фран
тівство, франтИти, франтувати;
р. бр. болг. франт, п. frant, ч. frant, 
franta; - запозичення з польської мо
ви; п. ~ant епроноза, nролаза~ похо
дить від ч. ст. frant < franta <<блазень, 
навіжениЙ>>, що виникло з чоловічого 
імені Franta, зменшеного від Frantisek 
(пор. у зв'язку з цим укр. Іван у зна
ченні <<селянин, мужик•>, п. ст. ferenc, 
ferens <<голяк, злидень•> від уг. Ferenc 
<<Франц•>, ч. ст. jaroslavek <<Махінатор•> 
від Jaros\av); пов'язується також з 
іменем конкретної особи - лікар з 
м. Пльзеня Ян Франта (Jan Franta, 
XVI ст.) був відомий відповідною вдачею 
(Holub-Lyer 173); nрипущення про зв'я
зок з н. Freuпd <<Приятель•> (Kartowicz 
SWO 169-170), з дісл. fantr <<Вісто
вий, черговиЙ>> (Holthausen Awn. Wb. 56) 
непереконливі. - СІС2 896; Richhardt 49; 
ЧерньІх ІІ 324; Фасмер IV 206; St. wyr. 
obcych 233; Kopalinski 337; BrUckner 
127; Stawski І 236-237; Вегп. І 284-
285; HUtti-Worth 18. 

[францовник] (бот.) нерань, Ge
ranium pratense L.•> Mak, [францівник] 
<<ТС.>> Шейк, [францівнИк] «rрилапчас
та підліска, Hepatica triloba chaix.•> О, 
[францьовате зілля] <<Вербозілля зви
чайне, Lysimachia vulgaris L.>> Mak; -
не\1СНе. 

Ф.vанцуз УРС, Шейк, [французчи
на], lхранцуз], сфранцужувати, сфран-
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цузити; - р. бр. француз, п. Francuz, 
ч. Francouz, слц. Fraпcuz, вл. Francoz, 
нл. Francoze, болr. фран.цузин., френ.ец, 
м. Фран.и,уз, схв. фран.цgз, слн. Fran
coz; - запозичене з французької мови 
через посередництво німецької; н. Fran
zose (свн. снн. franzos) <<француз•> похо
дить від фр. ст. fraщois, джерелом якого є 
франк. *Frank <<франк•> (етнонім), по
в'язане з фр. ст. franc <<ВільниЙ•>. -
Richhardt 49; Фасмер IV 206; Смирнов 
315; BrUckner 127; Holub-Kop. 116; 
Dauzat 339-340; ВІосh 313; Кlein 
618.- Див. ще франки. 

[фрас 1 ] <<Злість, гнів Г, Нед, Куз, 
Шейк, Она; хвороба, погибель ВеУг; 
чорт, біс; лихо 0•>, [фрац) <<Чорт, біс; 
лихо•> О, [фрасун.ок] <<журба, турботи, 
клопіТ», [фрасовати] <<хворіти, жури
тися•> ВеБ, [фрас.Уватися] «Турбувати
ся, журитися•>, [прасун.ок, просун.ок] 
Нед, ст. фрасун.ок'Ь (XVI ст.); - п. 
fras «rурбота, клопіт, піклування •>, ст. 
frasunk, fresunk «rope, сум, скорбота•>, 
ч . .fresovati se <<Клопотатися, турбувати
ся•>, слц. fresovat'sa «ТС.•>, м. фрас 
<<страх, переляк•>, схв. фрііс <<конвуль
сіЇ•>; - запозичене з німецької мови за 
посередництвом польської; н. fressen 
<<ЇСТИ, ПОЖИраТИ•>, перен. <<ТОМИТИСЯ, 
мучитися•> < свн. ver-ё33en «ТС.•> утво
рене з префікса ver-, сnорідненого з 
гот. fra-, лат. per-, псл. *per-, укр. пере-, 
і essen <<ЇСТИ•>, спорідненого з гот. itan, 
англ. eat, лат. еdб <<ЇМ•>, псл. jasti, укр. 
fсти; однак семантика укр. фрас та ін. 
слов'янських відповідників дає підста
ви припустити пізніші впливи, наnр. 
укр. прас <<лупка, прочухан•>, поросн.ути 
<<розсипатися; кинутися бігти•>, схв. 
прас <<крик, галас•>, в основі яких ле
жить, МОЖЛИВО, ПСЛ. *per- <<бИТИ>> (пор. 
укр. пря <<боротьба•> < стсл. nьpm «су
nеречка•>). - Шелудько 51; Richhardt 
49; St. wyr. obcych 234; Stawski І 237; 
BrUckner 127; Bern. І 285; Кluge-Mitzka 
175-176,218, 811; Кlein 495.- Пор. 
фрас2 • 

[фрас2 ] <<Слово, що виражає удар», 
[фрась] «ТС.•> Шейк, [фраснути, фрац-
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кати]; - болг. фраскам <<бити•>, м. 
фраска «ТС.•>; - звукообразне утворен
ня, що передає звук пострілу, паралель
не до праl·к!, хоч звукообразність, оче
видно, вторинна; зводиться до псл. *рег
<<бити•>; по~1. також укр. [праск] (вигук, 
що передає звук пострілу), схв. прас 
«rук, гуркіт•>, прасак «ТС.•>, болг. прас 
«rpax!•>. - Младенов 662. - Пор. 
праска ти. 

[фрасен] (бот.) <<ясен, Fraxinus 
excelsior L.•> Пі, Mak; - не зовсім ясне; 
можливо, результат контамінації латин
ського наукового терміна fraxiпus <<ясен•> 
і укр. Ясен.; лат. fraxinus споріднене з 
дінд. bhurjab <<ВИд берези•>, псл. *berza, 
укр. береза. - Walde-Hofm. І 544. 

фрахт <<плата за перевезення ван
тажів морськими шляхами або за арен
ду суден•>, фрахтівн.t.і.к, фрахтуваль
ник, фрахтувати; - р. бр. болг. м. 
фрахт, п. fracht; - запозичене з гол
ландської або німецької мови через по
середництво російської; гол. vracht <<Ван
таж, плата за перевіз•>, н. Fracht «ТС.•> 
є словами фризького походження; герм. 
*fraaihti утворене з компонента fra-, 
спорідненого з лат. per-, псл. *per-, укр. 
пере-, і кореня *aig- (aih-) <<власниЙ•>.
СІС2 897; Фасмер IV 206; Смирнов 316; 
Kopalinski 336; BrUckner 127; Кluge
Mitzka 156, 214; КІеіn 619, 620. 

[фрашка] <<дрібниця, жарт» Куз, Шейк, 
О, [фрЯжка] Бі, [фрашки) <<збірка дріб
них віршів•> Шейк, <<дрібниці•> Ме; - р. 
фрашка <<Жарт, дрібниця•>, ч. fraska <<во
девіль•>, слц. frasny <<комічний, жартівли
виЙ•>, слн. fraska <<ХМИЗ•>; - запозичення 
з польської мови; п. fraszka «дрібниця•> 
походить від іт. frasche <<пустощі, жарТ» 
(множина від frasca <<Вкрита листям гіл
ка•>).- Richhardt 49; Фасмер IV 207; St. 
wyr. obcych 234; Stawski І 237; BrUckner 
127; Holub-Lyer 173; Bern. І 285. 

[фреберник] <<КОнюшина, Trifolium 
agrarium L.•> Mak; - неясне. 

[фреблівка] <<фребелівський дитячий 
садоК>> Куз, [фребелt.і.чка} <<вихователька 
дитсадка за системою Фребеля•> Куз; -
р. фребелt.і.чка, п. freblowka, freblanka; -
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назва nоходить від nрізвища німець

кого nедагога Фр. Фребеля (Fr. Frobel, 
1782-1852), автора системи дошкіль
ного виховання дітей у колективі. -
ССРЛЯ 16, 1559; St. wyr. obcych 234; 
Kopaliriski 338. 

фрегат нрищоглове військове віт
рильне швидкохідне судно; купецьке віт
рильне судно; сучасний військовий ко
рабель•>, [фрел:іта] Нед, Куз; - р. фре
гат, бр. фрзгат, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. fregata, 
болг. м. фрегата, схв. фрегата, слн. 
fregata; - заnозичене з французької та 
голландської мов через nосередництво 
російської; фр. fregate, гол. fregat похо
дять від іт. fregata <<Корабель•>, що через 
неаnол. fregate nов'язане з гр. &сррахто<;; 
~не огороджений, не захищениЙ•> (про 
судно без палуби), яке утворене з nре
фікса &- зі значенням заnеречення і ос
нови дієслова cppacrcrw <<огороджую, 
оточую», сnорідненого з лат. farcio «На
чиняю, набиваю•>. - СІС2 897; Фасмер 
IV 207; Смирнов 316; Горяев 393; St. 
wyr. obcych 234; Kopaliriski 338; Holub
Lyer 174; Dauzat 341; Bloch 314; КІеіn 
622. - Див. ще а-, фарш. - Пор. 
інфаркт. 

фрез <<рожевий з бузковим відтін
ком»; - р. болг. фрез нс.•>, n. frez <<КО
льору суниць•>, ч. fres, fraise нс.•>; - за
позичення з французької мови; фр. fraise 
«суниці» виникло внаслідок контамінації 
етимологічно нез'ясованого нар.-лат. fra
gum, мн. fraga <<суниці•> і фр. framboise 
~малина», похідного від зах.-герм. *bram
basia «колючий чагарник шовковиці•>. -
Dauzat 339; Bloch 313; Walde-Hofm. І 
540. - Пор. фрИзи. 

фреза <<багатолезовий різальний ін
струмент; сільськогосподарська маши
на для розпушування і перемішування 
грунту•>, фрезер, фрезерувальник, фре
зуєальник Куз, фрезерувати, фрезу
вати;- р. болг. м. фреза, бр. фр:3за, 
n. frez, ч. слц. слн. freza, вл. frezowadto 
«фрезер•>, схв. фрезер; - запозичення 
з французької мови; фр. fraise <<фреза•> 
достовірної етимології не має; можливо, 
пов'язане з нар.-лат. *frёsare від frendo 

фрела 

<<дроблю, товчу•>. -~ СІС2 897; Kopaliriski 
339; Machek ESJC 146; Holub-Lyer 
17 4; Dauzat 339; ВІосh 313. 

[фрейда] <<повія Г, О; кокетка, ко
ханка, повія Шейк•>, [фр6йда, фр6йдра] 
<<Повія•> О, [фрейдатися] <<кокетувати, 
волочитися•> Шейк; - скорочене запо
зичення з німецької мови; н. Freuden
madchen <<ПОВіЯ•>, букв. <<ДіВЧИНа раДОС
ті•>, є калькою фр. fille de joie <<дівчина 
радості•> (евфемізм для <<ПОВіЇ•> - Кluge
Mitzka 218); н. Freude <<радість•> (свн. 
vroude, vreude, двн. frewida) зводиться 
до герм. *frawa- не.•>, спорідненого з 
дінд. prava- <<пурхливиЙ•> і, можливо, з 
псл. *prot-, *prQd- (р. прьІткий, укр. 
прудкuй). - Кluge-Mitzka 218, 220.
Див. ще пруд. - Пор. прейда. 

[фрейликом] <<шкереберть•> Ме; -
неясне; можливо, пов'язане з ід. фрей
лехс (єврейський танець, букв. <<радіс
не, веселе•>) від фрейд <<радість•>, спо
рідненого з н. Freude <<ТС.•>. - Див. ще 
фрейда. 

фрейліна <<придворна посада для 
дівчат-дворянок у почті цариці, королеви, 
принцеси•>, [хрелівна, фрельна] Шейк; -
р. болr. фрейлина, бр. фрЗйліна, п. 
frejlina; - через посередництво росій
ської мови запозичене з німецької; н. 
Fraulein <<ІІанн(очк)а•> (зменш. від Frau 
<<Жінка•>) походить від свн. vrouwelїn нс.», 
утвореного від vrouwe <<пані•> в ХІІ ст. у 
верхньонімецьких феодальних дворах; 
н. Frau <<Жінка•> споріднене з двн. 
frouwa <<пані•>, днн. frOa, дісл. Freyja <<Па
ні, жінка; ім'я богині•>, гот. frauja <<пан•>, 
герм. *frawan, *fraujan <<ТС.», дінд. pOruya 
<<раніше•>, псл. *рь[У"Ь <<першиЙ•>, укр. 
первuй. - СІС2 897; Фасмер IV 207; 
Смирнов 316; Горяев 393; BrUckner 128; 
Kopalir\ski 338; Кluge-Mitzka 215-
216; Vries AEW 142. -Див. ще первий. 

[фрела] <<Пастуша сопілка•>, [фреля] 
«ТС.•>, [фруера} нс.•> ВеУг, [фруерати, 
фруеркати] «rрати на фруєрі•> ВеУг; -
n. frela (з укр.), схв. фрула <<сопілка•>, 
фрулати <<грати на сопілці, флейті•>, 
слн. frula <<сопілка•>; - утворення, що 
виникло внаслідок видазміни первіс-
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ного флоЯра. - Crfшjala 269. - Див. 
ще флоЯра. 

[фрембей] <<закрутка; клямка•> О, 
[трембей, фрамбій, фрембій] «ТС.•> О; -
очевидно, семантичний варіант слова 
[фрембій] <<поясок•>. - Див. ще фрем
бія. 

[фрембія} <<ШНУfЮК у фартусі•>, 
[фрамбій] <<ПОЯСОК•> О, [фрамбійка, фрем
бій, фрембія, хрембій] «ТС.•> О; - п. 
[frombije, frqbie} <<шнурок у торбі•>, слц. 
frumbia <<шнурок для оздоби.>; - запози
чення з румунської мови; рум. [frimbie], 
fringhie, frenghie <<мотузка, вірьовка•> 
походить від лат. fimbria <<торочки•>, 
яке достовірної етимології не має; мож
ливо, пов'язане з fibra <<Волокнина, фі
бра•>. - DLRM 319; Scheludko 145; 
Pu~cariu 56; Crfшjala 266-267; Ro
manoslavica XVI 85; Walde-Hofm. І 
498-499; Ernout-Meillet І 235. - Пор. 
фібра. 

[френзлі] норочки•>, [френзель] <<то
рочка•> Нед, Шейк, [фре'ндзель] <<ТС.•> 
тж, [френзля] не.•> Куз, [фрuзлі] О, ст. 
френ'Ьдзля (XVII ст.); - запозичення з 
польської мови; п. fr~dzla, freпdzla, fr~
zla, frandzla, fr~dzel, frenzel «ТС.•> похо
дять від н. Fransel (зменш. від Fraпse 
<<бахрома, торочки•>), свн. *franse, що 
через фр. ст. fringe, frenge пов'язане з 
етимологічно нез'ясованим лат. fimbria, 
fimbriae <<бахрома, торочки•>. - Richhardt 
49; Шелудько 51; St. wyr. obcych 235; 
Stawski І 237 -238; О ІІ 333; BrUckner 
128; Кluge-Mitzka 214-215; КІеіn 
623. - Пор. фрембія. 

френч <<Військова куртка з чотирма 
накладними кишенями і хлястиком•>; -
р. боJІГ. схв. френч, бр. фрзнч, п. frencz, 
ч. frenc; - запозичення з англійської 
мови; англ. french <<французькиЙ•>; назва 
одягу виникла від імені John French вла
сне <<Джон ФранцузькиЙ•> - прізвиська 
англійського фельдмаршала Дж.-Д. Пінк
стоуна (J.D. Pinkstone, 1852-1925), 
командувача англійськими військами 
(1914-1915 рр.) в Бельгії та Франції у 
роки Першої світової війни, який но
сив цей одяг. - СІС 1951, 696; Чер-

ІЗО 
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нь1х ІІ 324; Фас мер-Труба"чев IV 207; 
Kopalir\ski 338; NSD 980. - Див. ще 
француз. 

фреска <<Малюнок водяними фарбами 
по свіжій вогкій штукатурці•>; - р. боJІГ. 
фреска, бр. фрЗска, п. fresk, freska, ч. 
слц. BJI. freska, м. фраска, схв. фреска, 
слн. freska; - запозичення з італій
ської мови; іт. fresco <<фреска; свіжиЙ•> 
походить від зах.-герм. *friska-, з яким 
зіставляється псл. presn-ь, укр. пріс
нИй. - СІС2 897; Kopalinski 338; Holub
Lyer 174; Кluge-Mitzka 219-220; 
КІеіn 621. - Див. ще фрішний. - Пор. 
пріснИй1 • 

[фрИбра] <<пропасниця•> О; - запо
зичення з польської мови; п. [frybra] 
походить від лат. febris <<лихоманка•>. -
BrUckner 120; Stawski І 225. - Див. 
ще фебра. 

фривольний <<легковажний, не зо
всім пристойниЙ•>, [фрів6льний] не.~ 
СЧС; - р. фрив6льньtй, бр. фрьtв6ль
ньt, п. frywolny, ч. слц. frivolnl, бош. 
фрив6лен, схв. фріtволен; - запозичене 
з латинської мови (можливо, через nо
середництво французької - фр. frivole); 
лат. frivolus <<Нікчемний, пустиЙ•> утворе
не від дієслова frio <<роздроблюю, роз
кришую•>, спорідненого з дінд. bhrїQ~ti 
<<ранять, пошкоджують•>, ав. pairibrїnaiti 
<<ріжуть, стрижуть навколо•>, Ьгоі~га
<<Лезо•>, псл. briti, укр. бpumu. - СІС2 

897; St. wyr. obcych 236; Kopalinski 
341; Holub-Lyer 174; Walde-Hofm. І 
549. - Див. ще брИти. 

[фрИrа] «дерево довжиною 7 саж
нів•>; - неясне. 

[фриз1 ] (архіт., іст.) <<декоративна 
смуга, що обрамляє площину підлоги, 
верх колони, стіни, килим тощо•>, фри
з6вщик Куз; - р. болг. фриз, бр. 
фрьtз, п. fryz, ч. fгYz. слц. fгiza, схв. фрИ
за, фрй.с не.•>; - запозичення з фран
цузької мови; фр. frise <<фриз; кучеря
вий, закручениЙ•>, friser <<завивати, закру
чуватИ•>, як і іт. fregio <<прикраса, оздоба, 
орнамент•>, зводяться до елат. frisium (з 
варіантами frigium, phrygium) <<торочки, 
узор, мереживо•> неясного походження: 



фриз 

пов'язується з назвою народу фризів -
лат. Frisii, Frisiones, пор. дфриз. frisle 
~кучеряве волосся•> (Кiuge-Mitzka 219) 
або з назвою фригійців - лат. Phryges, 
пор. лат. Phrygiae vestes <<(оторочений) 
фригійський одяг•>. - СІС2 897; Фасмер 
IV 207; St. wyr. obcych 236; Kopalinski 
341; Bloch 317; Dauzat 344; КІеіn 622-
623.- Пор. фриз2 • 

фриз2 (текст.) «Товста ворсиста вов
няна тканина•>, фризон; - р. фриз, бр. 
фрьtз, фрьtз6н, п. fryza, ч. fris, слн. 
frize; - через посередництво німецької 
мови (н. Fries (текст.) <<байка») запозиче
не з французької; фр. frise «ТС.•> пов'язу
ється з назвою місцевості (Frise), де 
виробляли тканину (Фасмер IV 207; 
Dauzat 344), або з дієсловом friser 
«закручувати, завивати•> (Кiuge-Mitzka 
219; КІеіп 622); і те й друге сходить на 
етнічну назву фризів. - Див. ще фриз1• 

[фрИзи} (бот.) <<Малина, Rubus idaeus 
L.» Пі, Mak; - не зовсім ясне; можли
во, семантично видозмінене запозичен
ня з французької мови; фр. fraise <<су
ниці•>. -Див. ще фрез. 

фризура <<зачіска, завите волосся•>, 
[фризувати] Куз; - п. fryzura, ч. слц. 
frizura, вл. frizura, болr. м. схв. фризу
ра, слн. frizura <<ТС.•>; - запозичення з 
французької мови; фр. frisure <<завивка•> 
пов'язане з friser <<завивати, закручува
ти; ворсувати (сукно)•>, яке певної ети
мології не має; можливо, походить від 
дфриз. frfsle <<кучеряве волосся•>; менш 
імовірний зв'язок з фр. frire <<смалити•> 
(пор. н. die Haare brennen <<смалити во
лосся•>) (проти Dauzat 344). - SW І 
779; St. wyr. obcych 236; Holub-Lyer 
174; ВІосh 317. -Див. ще фриз1 • 

[фрИка] <<насильство, примус•>; -
запозичення з румунської мови; рум. 
frica <<страх, ляк•> походить від гр. cppixfJ, 
сррі~ <<тремтіння, хвилювання, жах•>, яке 
певних позагрецьких відповідників не має; 
зводиться до іє. *bhrїko-, звідки також 
кімр. і брет. brig- <<Вершина, гребінь•>, і 
зіставляється з норв. brikja <<височіти, 
стирчати; красуватися, блищати•>, brik 
«Висока, з гордо піднесеною головою 

фрикатИвний 

жінка•> (Frisk ІІ 1043-1044); порівнює
ться також з дінд. bhr~?ti <<Гостряк•> 
(Boisacq 1039).- РМ 1934/7, 299; 
Scheludko 145; Vrabie Romanoslavica 
XIV 143; Arma~ Romanoslavica XVI 85; 
Cranjala 438; DLRM 318; Pokorny 166. 

фрикадель (кул.) <<кулька з меле
ного м'яса або риби, зварена в буль
йоні•>, фрикаделька; - р. фрикадель, 
бр. фрьtкад!Jль «rc.•>, болг. фрикаде
ла; - запозичене з італійської мови за 
посередництвом німецької та французь
кої (н. Frikadelle, фр. fricadelle); іт. frit
tadella <<спечений на сковороді•> утворене 
від fritto <<смажений, печениЙ•>, яке по
ходить від лат. frїgo <<печу, смажу•>, 
спорідненого з умбр. frehtu <<смажениЙ•>, 
гр. cppuyw <<смажу, печу•>, далі з дінд. 
bhurajanta <<ВарениЙ•>, bhrjj<Нi <<Підсма
жує•>, bharjanah <<смажений, печениЙ•>, 
діран. bairgen <<хліб•>, ір. biristaп <<сма
жити•>; іє. *bher(e)g-, що, можливо, є 
розширенням кореня *bher- <<смажити, 
варити»; висловлювалося припущення 

про зв'язок кореня fric- з фр. fricandeau 
<<Шпигована телятина•> (ЧерньІх ІІ 324) 
неясного походження (Dauzat 342), а 
також з галлароманським *frїgicare, 
формою інтенсиву до лат. frїgere <<сушити, 
піджарювати•> (Кiuge-Mitzka 219). -
СІС2 898; Фасмер IV 207; Walde
Hofm. І 486-487, 548; Frisk ІІ 1046-
1047; Walde-Pok. ІІ 168; Pokorny 137. -
Пор. фріко. 

фрикатИвний (лінгв.) <<щілинна
шумниЙ•> (про приголосний звук); - р. 
фрикатuвньtй, бр. фрьtкатьtуньt, п. 
frykatywny, ч. frikativni, слц. frikatfvny, 
бош. м. фрикатuвен, схв. фрuкати
вен; - науковий термін, запозичений 
із західноєвропейських мов; н. frikativ, 
фр. fricatif, англ. fricative походять від 
науково-лат. fricatїvus, утвореного від 
лат. fricatus, що пов'язане з лат. frico 
<<ТРУ•> і frio <<розтира~, кришу•>, спорід
неними з дінд. bhrїQati <<ранять, пошко
джують•>, ав. pairibrїnaiti <<ріжуть, стри
жуть навколо•>, псл. briti, укр. брu
ти. - СІС2 898; ЧерньІХ ІІ 324-325; 
St. wyr. obcych 236; Kopaliriski 340; 
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Holub-Lyer 174; Walde-Hofm. І 549; 
Юеіn 622; Persson Beitr. 781. - Див. ще 
брИти. - Пор. фрИ:кція. 

[фрИ:кція] (тех., мед.) <<тертя>> Куз, 
[фрикціон] Куз, [фрикційний] Куз; -
бр. фрьtкць'tйньt, п. frykcja, ч. frikce, 
слц. frikcia, болг. фрuкция <<тертя>>, схв. 
фрuкциjа «Масаж голови>>; - запозичен
ня З "1аТИНСЬКОЇ МОВИ; лат. frictio «Тер
ТЯ>> пов'язане з frictus нертий», frico 
нру>>. - СІС2 898; Sf. wyr. obcych 
236; Младенов 663; Кlein 622. - Див. 
ще фрикатИвний. 

[фрилець] <<посередник під час ку
півлі-продажу>> О; - не зовсім ясне; мож
ливо, фонетично видозмінене запози
чення з польської мови, пор. п. ст. 
fryjer «Залицяльник, коханець>>, що по
ходить від н. freien «Сватати>>. - SW І 
777. -Див. ще фраїр. 

[фрИнкати] (гроші) <<розкидати, тринь
кати>> О; - фонетичний варіант слова 
трuнькати з гіперичною заміною т > ф 
(пор. ф - т у запозичених словах ка
федра- катедра).- Див. ще трИ:нь
кати2. 

[фрицик] (бот.) <<борщівник, Hera
cleum sibiricum L.>> Mak; - неясне. 

[фрицувати] <<муштрувати, дреси
руватИ>> Ме; - ч. ст. frickovati <<жарту
вати>>; - запозичення з польської мови; 
п. frycowac «Глузувати з новачка>> утво
рене від fryc <<новачок, початківець>>, яке 
походить від н. Fritz, демінутивної фор
ми власного імені Friedrich; щодо вико
ристання власних імен у творенні но
вих слів пор. укр. змикИтити «додума
тися>> від Микuта, ч. fraпt <<франТ» від 
Frantisek, н. hanseln <<Висміювати>> від 
Hans. - SW І 776; Sf. wyr. obcych 
235; Kopalinski 340; BrUckner 128; 
Sfawski І 238; Кluge-Mitzka 288. -
Див. ще Фрідріх. - Пор. фрич. 

[фрич] <<могорич>> О; - запозичен
ня з польської мови; п. frycz (заст.) є 
варіантом слова fryc <<новачок, початкі
вець>>, що, як і frycowe <<Викупне від но
вачка за прийняття до товариства колег>>, 
походить від н. Fritz, до якого зводить
ся укр. фрицувdти. - Онишкевич 2, 
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333-334; SW І 776, 777; Kopalinski 
340. - Див. ще фрицувати . 

. [фришт] <<строк>> Пі; - п. fryszt, 
fryst <<Відкладення справи, судовий тер
МіJ-І>>; - запозичене з німецької мови 
(можливо, за посередництвом поль
ської та ідиш); н. Frist <<строк, термін>> 
споріднене з дангл. frist, first, дісл. frest 
«ТС.>>, герм. *fri- і, можливо, з іє. *ргі
<<сприяти>>. - Шелудько 51; Кluge
Mitzka 220; Vries AEW 141.- Пор. 
при Яти. 

фрнштик <<сніданок>> ВеУг, Дз НЗ 
УжДУ, [фрuштиковати] «снідати>> 
Шейк, Дз НЗ УжДУ; - р. фрuштик, 
фрuштьtк, [фрь'tщик], слц. fristik, frustik, 
схв. фрfіштик; - запозичення з німець
кої мови; н. FrUhstUck <<сніданОК>> є 
складним словом, утвореним з прикмет

ника (прислівника) frUh <<ранній, рано>> 
(свн. vruo, vrUe(j~). двн. fruo), спорід
неного з гр. крwї, крwїщ, дінд. pratar 
<<рано, вранці>>, іє. *рго-, та іменника 
Stuck <<Кусок, шматок, штука>>. - Фас
мер IV 207; Горяев 393; Skok І 534; 
Кluge-Mitzka 222. -Див. ще штука. 

Фрідріх (чоловіче ім'я); - р. Фрuд
рих, бр. Фрь!дрьtх, п. Fryderyk, ч. Bedfich, 
нл. Fryco; - запозичення з німецької 
мови; н. Friedrich походить від двн. 
Fridurїh(hi), букв. <<багатий миром; мир
ний правитель>> (гот. Frфareiks <<Фрід
ріХ>>), яке є складним словом, утворе
ним з іменника двн. fridu <<МИр», спо
рідненого з дфриз. friund, дісл. frrendi, 
гот. frijonds <<друг, приятель>>, які по
в'язані з герм. *fri-, іє. *ргІ- <<сприяти», і 
двн. rїhhi «керівник; могутній, багатий• 
(н. reich), сnорідненого з днн. rїki, дісл·. 
rїkr <<багатиЙ>>, гот. reiks <<Керівник; мо
гутній, багатиЙ>>, герм. *гїk- <<Керівник, 
правитель», що запозичене з кельт. 

*гїg- (пор. дірл. гі-, род. в. rїg) <<КО
роль>> і споріднене з дінд. гйj-, rЙjan
(< іє. *гeg(s)), лат. гех «Король>>. - Ko
pecny 41-42; Кluge-Mitzka 219, 
591-592; Vries AEW 446; Кlein 620, 622, 
1346. -Пор. приsіти, реrент. 

[фріко] (кул.) <<смажений сир із са
ЛОМ>> О; - запозичення з італійської 



фрі та 

мови; іт. fritto <•смажениЙ•>, friggere <•сма
ЖИТИ•> nоходять від лат. frlgo «Сма
жу•. - Holub-Lyer 174. - Див. ще 
фрикадель. - Пор. фріта. 

[фріта] (гонч.) <•nорошкоnодібна ре
човина, якою <•ПО<~ивають•> гончарні виро
би; nалива•> До; - ч. frita (тех.) <•тов
чене скло•>; - заnозичене з італійської 
мови за nосередництвом німецької (н. 
Fritte «ТС.•> ); іт. fritta (тех.) <•скляна зер· 
ниста маса•> nов'язане з fritto <•Печений, 
смажениЙ•>, яке походить від лат. frlgo 
•nечу, смажу•>. - Holub-Lyer 174. -
Див. ще фрикадель. - Пор. фріко. 

[фрічка] <•розфранчена жінка•> Нед, 
\фрuчка] <•щиголь; удар пальцем; гар
на, енергійна, бадьора або вередлива, 
манірна дівчина•> ДзУЗЛП; - запози
чення зі словацької мови; слц. frca <•гар
на молода жінка•>, frcka <•щиголь; удар 
пальцем•>, nafrcena dievca <•крикливо 
одягнена дівчина•> утворені від звуко
наслідувального дієслова frceti <•Вимов
ляти звуки фр-р, фиркати•>. - Дзе_н
дзелівськttй УЗЛП 164; Machek ESJCS 
112 ESJC 146. 

(фрішний] <•меткий, швидкиЙ•> Нед, 
\фрішно, фрuшно] ВеЛ; - n. frysz 
•жвавий, хвацький•>; - запозичення з 
німецької мови; н. frisch <•свіжий; ба
дьориЙ•> (свн. vrisch, двн. frisc) сnорід
нене з англ. fresh, дісл. fёrskr, які зво
дяться до зах.-герм. *friska-, що зістав
ляється з nсл. presn-ь, укр. пріснuй. -
Шелудько 51; SW І 778; Кluge-Mitzka 
219-220; Кlein 621. - Пор. пріснИ:йt, 
фреска. 

фронда (іст.) «Громадсько-nолітич
ний рух nроти абсолютизму у Франції 
середини XVII ст.•>, фрондер, фрондер
ство, фрондувати; - р. бр. болг. м. 
фронда, n. ч. слц. fronda, схв. фрон
да, слн. fronda; - заnозичення з фран
цузької мови; фр. Fronde <•опозиційна пар
тія nри королі Людовику XIV•> nов'язане з 
[ronder <•Критикувати; кидати каміння з 
пращі», fronde <•nраща•>, що є фонетичною 
видозміною слова fonde <<обrрунтований», 
похідного від лат. funda <•nраща•> (< fun
do <•кидаю, метаю•>), яке достовірної ети
мології не має; nов'язується з гр. 

фррр! 

ocptov56v'l <•праща; камінь для nращі•>, 
сnорідненим з оср6v5uЛщ;, отr6vоuЛщ; 
<•Хребець», яке зводиться до іє. основи 
*sp(h)ed-І sp(h)end-, що є розширенням 
*sрё(і)- І sp•- <•тягнути, натягувати•> (пор. 
укр. спинати); існує також думка про 
сnільне середземноморське або малоазій
ське nоходження латинського і грець
кого слів (Ernout-Meillet І 260; Frisk П 
8З2). - СІС2 898; Фасмер IV 207; St. 
wyr. obcych 2З4; Kopaliriski ЗЗ9; Dauzat 
З45; Bloch З18; Walde-Hofm. І 562; Frisk 
ІІ 8ЗО, 8З2-8ЗЗ; Кlein 624, 1487; Gamill
scheg 445. 

фронт <•лінія розгортання військ, а 
також бойового зіткнення з ворогом•>, 
фронтовІік, [фрунт] Шейк, фрон
тальний, фронтовuй, [хронт], нефрон
товuк Куз, прифронт6вuй УРС, Куз; -
р. бр. болг. м. фронт, п. слц. front, ч. 
вл. fronta, схв. фронта, слн. fronta; -
заnозичення з французької мови; фр. 
front <•лоб, чоло; nеред; фронТ» nоходить 
від лат. frons (род. в. frontis) нс.•>, яке 
мало первісне значення не, що висту
пає, видається вперед•> і зводиться до іє. 
*bhron-t- від *bhren- «вистуnати наnе
ред•>, *bher-lbhor- <•Краяти•>, звідки та
кож псл. Ьог-ь, *borda, *borna, укр. бір, 
борода, борона. - СІС2 898; Фасмер IV 
208; Смирнов З 17; Черньtх ІІ З25; St. wyr. 
obcych 2З5; Holub-Lyer 174; РЧДБЕ 
784; Dauzat З45; Bloch З 18; Persson 
Beitr. 19; Walde-Hofm. І 461-462, 551; 
Ernout-Meillet І 255; Кlein 624. 

фронтон (архіт.) <•Верхня частина 
фасаду бJ;динку, nартика, колонади», 
[фронт6л] <•nричілок» Мо; - р. болг. 
фронтон, бр. франт6н, n. ч. слц. fron
ton, схв. фронтон; - запозичене з іта
лійської мови через nосередництво фран
цузької; іт. frontone нс. •> nов' язане з 
fronte <•чоло; nередня частина, фасад•>, 
яке nоходить від лат. frons (род. в. 
frontis) нс.•>. - СІС2 899; Фасмер IV 
208; St. wyr. obcych 2З5; Kopalinski ЗЗ9; 
Holub-Lyer 175; Dauzat З45; Bloch З 18; 
Кlein 624-625. -Див. ще фронт. 

[фррр!] <•вигук для вираження лету•> 
Нед, Шейк, [фрuкавкаІ <•дзиrа» Шейк, 
[фур] нс.; імітація швидкого руху дзиrи•> 
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тж; - 11. frrl <<nypx!•>, ч. fr, frr! «ТС.•>, 
слц. frcat' <<Швидко летіти, рухатися•>, м. 
фрка <<Пурхати•>, схв. fr, frrr; - звуко
наслідувальне утворення, що імітує шум 
швидкого руху nташиних крил то

що. - Stawski І 238; Skok І 527-
528. - Пор. фуркало. 

[фруз] (ент.) <<Пилогрудка, вусач
шкіряник, Prionus coriarius•> Г, Нед, 
Куз, Шейк; - не зовсім ясне; можливо, 
nов'язане з прус (ент.), прузик <<Ко
НИК•>. -Див. ще прузик. 

фрукт <<Їстівний nлід деяких дерев і 
кущових рослин•>, [фрукта] Шейк, фрук
тівник, фруктовий; - р. бр. болг. 
фрукт, n. frukt, frukta; - заnозичення 
з латинської мови; лат. frOctus <<ПЛід•> 
nов'язане з fruor «насолоджуватисЯ•>, 
яке nоходить від *frOgl)or, *frOl)or 
(< *frOgor), сnорідненого з гот. brOkjan 
<<вживати, користуватисЯ•>, двн. brohhan, 
дангл. brOcan «Їсти, насолоджуватисЯ•>, 
н. brauchen «nотребувати~. - Q)асмер IV 
208; Черньrх ІІ 325; Смирнов 317; St. wyr. 
obcych 235; Kopalir\ski 340; Кluge
Mitzka 96; Кlein 625; Walde-Hofm. І 
552-553; Ernout-Meillet І 256-257. 

фруктоза <<фруктовий цукор, nло
давий цукор; вуглевод з групи моноса
харидів•>; - р. бр. болг. фруктоза, n. 
слц. fruktoza, ч. fruktosa, fruktoza, схв. 
фруктоза; - заnозичення із західно
євроnейських мов; англ. фр. fructose, н. 
Fruktose nоходять від лат. frOctus <<nлід, 
фрукт•>. - СІС2 899; Holub-Lyer 175; 
Кlein 625. -Див. ще фрукт. 

[фрунташ] носnодар, хазяїн» Нед, 
Шейк; - заnозичення з румунської мо
ви; рум. frunta~ <<Керівник, лідер, nере
довиК•> утворене за доnомогою суфікса 
-а~ від основи іменника frunte ~лоб, чо
ло, голова•>, усnадкованого від лат. frons, 
frontis «лоб, чолО•>. - Scheludko 145; 
DLRМ 320; Cranjala 268; Vrabie Ro
manoslavica XIV 143; Arma~ Romanosla
vica XVI 85. - Див. ще фронт. 

фтизіатр <<лікар, що лікує туберку
льоз та інші легеневі хвороби•>, фтизі
атрія, фтизіатричний; - р. фти
зиатр, бр. фтьtзіЯтр, n. ftyzjatra, ч. 
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ftize «сухоти•>, ftiseolog «фтизіатр•>, слц. 
ftiziatria, болг. фтизиат'Ьр, схв. фти
зиологиjа; - складний медичний тер
мін, утворений від лат. phthisis <<сухоти», 
що nоходить від гр. cp9imc:;; <<сухоти; зни
кання, загибель, руйнування», nов'яза
ного з cp9ivw «За кінчуватися; гинути, 
nомирати•>, яке відnовідає дінд. k~Іtі
<<руйнування, знищення•>, k~iQ~ti <<гине, 
вмирає•>, та іатрщ «Лікар•>, що nов'язане 
з iaoj..lat <<лікую, зціляю•> і далі з iaivw 
<<Тішу, nідбадьорюю». - СІС2 899; St. 
wyr. obcych 236; Kopalir\ski 341; 
Holub-Lyer 175; Frisk І 704-705, ІІ 
1014-1016; КІеіn 1179. - Пор. ne· 
ді а тр. 

фтор (хім.) наз виняткової хімічної 
активності з різким заnахом•>, фто
ристий, фторовий; - р. бр. болг. 
фтор; - науковий термін, утворений 
на базі гр. ср96ро<;; <<Загибель, знищен
ня, руйнування•>, nов'язаного з ср9є:ірw 
<<знищувати, ліквідовувати•>, що сnорід
нене з дінд. k~arati <<текти, розnливати
ся, зникати», ав. yzaraiti <<текти, стру
мувати•>; дальші відnовідники (вірм. jur 
<<Вода•>, алб. dbierr <<руйнувати•>) сумнів
ні. - СІС2 899; Frisk ІІ 1013; Boisacq 
1025-1026. 

фу <<Вигук відрази, nрезирства, до
сади, роздратування; означає nодув, яким 

студять гаряче•>; - р. бр. болг. фу, n. 
ч. слц. fu; - звуконаслідувальне утво
рення, що виникло на базі імітації різ
кого видиху nовітря. - Q)асмер IV 208; 
Чернь1х ІІ 325; Stawski І 239; Walde
Hofm. І 555. - Пор. пхе, ху. 

фуга1 (спец.) <<ШОВ між дошками, 
які щільно nригнані ребрами одна до 
одноЇ», [фуга] Нед, фугівка, фугу
вальний, фугувальний Куз, фугувати, 
[фугувати] Куз, фугуватися; - бр. 
фуга, n. слц. fuga, болг. фуга, схв. фу
га; - заnозичення з німецької мови; н. 
Fuge ~nаз, шов, жолоб•> пов'язане з 
fUgen (двн. fuogen) ~зв'язувати, nрипа
совувати, додавати», сnорідненим з днн. 
fogian, дфриз. fogia, дангл. fregan, англ. 
fay, гр. mlyvU/lІ <<збивати, з'єднувати, 
скріnлювати•>, лат. рах <<мир, спокій•, 



фуга 

дінд. pasayati <<зв'язаний»; іє. *рак-/раg
•прикріплювати, зміцнювати, nщсилюва
ти~. - Шелудько 51; Kopalir\ski 341; 
Brikkner 129; Кluge-Mitzka 223; Frisk 
11 526; Кlein 579; Pokorny 787-788. -
Пор. паз, пакт. 

фуга2 (муз.) «форма nоліфонічного 
твору», фуга Она, СЧС, фугато <<еnі
зод у музичному творі, nобудований у 
стилі фуги•>, фугувати; - р. бр. болг. 
м. фуга, n. ч. fuga, слц. слн. fuga, схв. 
фуга; - заnозичення з італійської мо
ви; іт. fuga <<фуга; біг; течія•> nоходить 
від лат. fuga <<втеча; біг; швидка течія; 
ряд, низка•>, fugio <<тікаю•>, сnоріднених 
з гр. cpє:uyw <<тікаю», яке зводиться до 
іє. *bheug(h)- «rекти; гнути•>, звідки 
також дінд. bhujati <<згинає.>, гот. biugan 
.гнути•>, англ. bow <<гнути•>, можливо, 
укр. бгати. - СІС2 899; Фасмер IV 
208-209; St. wyr. obcych 236; Kopalin
ski 341; Holub-Lyer 175; Кluge-Mitzka 
223; Walde-Hofm. І 556-557; Кlein 
626, 627; Ernout-Meillet І 258; Vries' 
AEW 34; Frisk ІІ 1005-1007. 

фуганок «Теслярський інструмент, 
рубанок великого розміру»; - р. фуга
нок, бр. фуганак, n. fugownik; - ви
дозмінене заnозичення з німецької мо
ви; н. FUgebank <<фуганок•> є складним 
словом, утвореним з іменників Fuge 
«стик, nаз, ШОВ•>, nов'язаного з fUgen 
«зв'язувати, nриnасовувати•>, і Bank <<Ла
ва; верстат•>. - Фасмер IV 209; Чер
НЬІХ ІІ 325-326; Кluge-Mitzka 49, 
223. - Див. ще банка3 , фуга1 • - Пор. 
хиба нок. 

фугас <<заряд вибухівки у водоне
nроникній оболонці для nроведення ви
буху•>, [фугас] Она, Куз, tфynica] Куз, 
фугаска, фугасний; - р. бр. болг. фу
гас, n. fugas, fugasa, ч. fugas, схв. фу
гdса; - заnозичення з французької мо
ви; фр. fougasse <<фугас•> nоходить від 
іт. fogata (ст. fugata) <<фугас, міна•>, по
в'язаного з fogare <<гнатися, пересліду
вати», foga «Порив, втеча•>, яке зводи
ться до лат. fuga <<біг, течія•>. - СІС2 

899; Фасмер IV 209; Чернь1х ІІ 326; St. 
wyr. obcych 236; Kopalir\ski 341; Dauzat 

фузаріоз 

336; Bloch 310; Кlein 615. - Див. ще 
фуга2 • 

[фуrати] <<Кидати, шnурляти» Нед, 
Шейк; - не зовсім ясне; можливо, 
ексnресивне утворення, nов'язане з фу
га <<хуга•>. - Див. ще xyra. 

[фудик] <<Поршень•> О; - неясне. 
[фудити] <<Кидати, шnурляти•>; - не 

зовсім ясне; можливо, ексnресивне утво
рення на базі дієслова пудити <<гнати•>, 
пор. [попудить] <<Кинути•>. 

фудулія <<гордовитість, зарозумі
лість, nихаті сть•>, фудульний, [фодуль
ний] Ко, фудулитися; - болг. фудул, 
фодул <<Гордій; чеnурун, франт•>, м. фу
дул, фодул, схв. фудул, слн. fudul <<ГОр
ДИЙ•>; - заnозичення з румунської мови; 
рум. fudulie <<гордість, зарозумілість, nи
ха» nов'язане з fudul <<гордовитий, nи
хатиЙ•>, заnозиченим з турецької мови; 
тур. fodul <<Пихатий, гордовитиЙ•> nо
ходить від ар. fucjOl «Надмір•>, форми 
множини від facjl «ТС.•>, пор. ще facjala, 
facjila <<бути в більшості, nереважати•>. -
Scheludko 145; Bern. І 282; Vincenz 14; 
Vrabie Romanoslavica XIV 143; Skok І 
535; Lokotsch 49. 

[фуждіти] <<бушувати, шуміти (про 
вітер)•> Нед, [фужделuти] «ТС.•> тж; -
не зовсім ясне; висловлювалося nриnу
щення про зв'язок фужделuти з рум. 
vijelie <<буря, ураган» (Scheludko 145); 
не виключено також, що це ексnресив

не утворення на базі хуга, хвuжа. -
По(). xyra. 

[фужела] (зоол.) <<чорна гадюка, Pe
lias berus L.•>, [фужелов] <<ТС.•> ВеНЗн; -
слово звуконаслідувального nоходжен

ня, що відбиває сичання гадюки. -
Пор. фисіти, фуждіти. 

фужер «Великий широкий келих 
для шиnучих вин і nрохолодних наnо
ЇВ•>; - р. фужер, бр. фужЗр; - заnо
зичення з французької мови; фр. fougere 
<<бокал» nоходить від назви міста Фу
жер (Fougeres) у Франції, де виготов
ляли скло. - ССРЛЯ 16, 1583. 

фузаріоз (бот.) <<хвороба рослин, 
яку сnричиняють різні види грибів роду 
фузаріум•>; - р. фузари6з, бр. фуза-
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рьtез; - термін, засвоєний з новолатин
ської ботанічної термінології; нлат. fusa
rium <<фузарій (рід грибів)•> утворене від 
лат. fusco <<роблю темним, чорним; тем
нію, чорнію•>, fuscus «темний, чорнува
тиЙ•>, які зводяться до іє. *dhus-qo-. -
СІС2 899-900; Словн. бот. 550; Walde
Hofm. І 572, 573; Кlein 631. 

фузія 1 <<старовинна fушниця з кре
менем•>, фузея, [фузия нс.•> О, [фу
зійник] <<ВОЯК, озброєний фузією•> Пі, 
[хвузія] <<ТС.•>; - р. бр. фузея, ч. fu
silovati <<стріляти•>; - заnозичення з 
nольської мови; n. fuzja nоходить від 
фр. fusil «рушниця•>, фр. ст. foisil, fuisil і 
далі від нар.-лат. *fбcllis <<З каменю ви
кресаний вогонь•>, nов'язаного з focus 
«вогнище.>. - Фасмер IV 209; ССРЛЯ 
16, 1584; Смирнов 317; Richhardt 49; St. 
wyr. obcych 239; Kopalinski 344; Kartowicz 
SWO 173; Bri.ickner ІЗО; Stawski І 242-
243; Bern. І 287; Bloch 321; Dauzat 
348; Кlein 631. -Див. ще фокус 1 • 

фузія2 (лінгв.) <<Злиття морфем, що 
суnровадиться зміною їхнього фонем
ного складу•>, фузіонувати <,з'єднува
ти•> Куз; - р. болг. фузия, бр. фузія, 
n. fuzja, ч. fuze, слц. fuzia, м. фузиjа, 
схв. ф!Jзuja, слн. fuzlja; - заnозичен
ня з латинської мови; лат. fOsio <<Злит
тя•> nов'язане з fundo <<ЛЛЮ, виливаю•>, 
спорідненим з двн. giosan, дісл. gjota, 
днн. giotan, дфриз. giata, гот. giutan 
<<ЛИТИ•>, ЯКі ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє. *ghu-d- <<ЛИ
ТИ>>, що є розширенням основи *gheu
«ТC.•>. - СІО 900; St. wyr. obcych 239; 
Kopalir\ski 344; Holub-Lyer 176; Walde
Hofm. І 563-564; Vries AEW 171; 
Frisk ІІ 1 093; Кlein 616, 63 І. - Пор. 
дифузія. 

[фузли] <<нафтова сировина, якою 
мажуть вози•> О; - n. fuzel «сивушне 
маслО•>; - очевидно, семантично видо

змінене заnозичення з німецької мови; 
для н. Fuse] <<Сивуха, nогана горілка•> 
nриnускається nоходження від лат. fusile 
<<розтоnлений, текучий, рідкиЙ•>, nов'я
заного З fundo <<ЛИТИ, ВИЛИВаТИ>>. -
Кluge-Mitzka 226. 

фуй! (виг.) Куз; - р. фуй, n. ч. слц. 
нл. fuj ньфу!•>, схв. фуй, слн. fuj; -

136 

фуксія 

звуконаслідувальне утворення, що імітує 
звук nри сnльовуванні; не виключена 

можливість заnозичення з німецької мови: 
н. pfuj <<ТС.•>. - Stawski І 240; Кluge
Mitzka 548. - Пор. тьху, фу. 

фук1 <•Крик, лайка, докір•>, фукати 
<•КрИчати; lдмухати, дути; ВіЯТИ 0]~. 
фукатися <•лаятися, сваритися; [дути
ся 0]•>, [фукавиця] <<Хуртовина, мете
JІИЦЯ•> О; - р. бр. фук, n. fukac <•лая
ти, гудити•>, ч. fuk, foukati «Віяти, лая
ТИ•>, слц. fukat' <•віяти, дути•>, вл. fukac 
<•шмигляти, шурхати•>, нл. fukas <<дути, 
трубити•>, болг. фукам <•відносити геть 
(вітром)•>, схв. фука <•шелест, шум•>, 
слн. fukati <•нишnорити; nробігти•>; -
звуконаслідувальне утворення від вигу
ку фу, що імітує шум nри різкому ви
диху nовітря. - Фасмер IV 209; 
Stawski І 239, 240; Bern. І 286. - Див. 
ще фу. - Пор. фук2 , хук. 

фук2 - див. хук. 
[фук3 ] (сnец.) <•шnунтубель•> О; -

очевидно, утворилося внаслідок скоро
чення форми слова фуганок > фуг з 
оглушенням кінцевого nриголосного. -
Див. ще фуrанок. 

фукс <<Виnадково влучний удар у 
більярдній грі; [студент nершого курсу 
університету Шейк]•>, фуксом (прой
ти) «nотраnити виnадково, без належ
них nідстав•>; - р. фукс нс.•>; - заnо
зичення з німецької мови; н. Fuchs 
(дВН. СВН. fuhs) <<ЛИСИЦЯ•>, nерен: <<ХИТ
руН•>, сnоріднене з днн. vohs, дангл. 
англ. fox, дісл. foa <<лисиця», fox <•шах
райство•>, герм. *fuhsa-; nов'язується 
також з дінд. pucchab <<Хвіст, коса•>, 
nсл. рuх-ь, укр. пух. - Фасмер IV 209; 
Кluge-Mitzka 222; Vries AEW 136, 
139; Кlein 617. - Пор. фокстер'Єр, 
фокстрот. 

фуксія (бот.) <<Кущова або деревна 
рослина родини онагрових, Fuchsia L.•>, 
lфухсія] Mak; - р. болг. фуксия, бр. 
фуксія, n. fuksja, ч. fuksie, fuchsie, слц. 
fuksia, вл. fuchsija, схв. фуксиjа; -
термін, засвоєний з новолатинської нау
кової номенклатури; нлат. Fuchsia утво
рив К. Лінней на честь німецького бота-



фукус 

ніка Л. Фукса (L. Fuchs, 1501-1566) 
Для назви nівденноамериканської рос
лини, завезеної до Євроnи в 1788 р. -
СІС2 900; St. v;yr. obcych 236; Kopalin
ski 341; Симоновиh 202; Кluge-Mitzka 
222. - Див. ще фукс. 

фукус (бот.) <<дрібна бура морська 
водорість, Fucus L.•>; - р. бр. болг. 
фукус, схв. фукус; - термін, засвоє
ний з новолатинської наукової номенк
латури; ЛаТ. fOCUS «ТС.•> ПОХОДИТЬ Від Гр. 
срuхщ; <<морська водорість; рум'яна•>, 
заnозиченого із семітських мов (пор. 
гебр. pOk <<Косметика, грим; малюва
ти~). - СІС~ 900; Симоновиh 203; Wal
de-Hofm. І 555; Ernout-Meillet І 258; 
Frisk ІІ 104 7-1 048; Boisacq 1040-1041. 

фуле (текст.) <<ВОвняна пальтова тка
нина із саржевим nереnлетенням•>; - р. 
бр. фуле; - заnозичення з французь
кої мови; фр. foule <<валяння nовсті; 
тиск•> пов'язане з fouler <<ТОnтати, м'яти; 
валяти (повсть)•>, nохідним від елат. 
fullo <<Валяю сукно•>, full5 <<сукновал•>, 
для яких припускається зв'язок з іє. 
*bheld- <<бити, стукати•>. - СІС 726; 
Dauzat 337; Bloch 310; Walde-Hofm. І 
560; Ernout-Meillet І 260; Кlein 
627. - Див. ще фолюш. - Пор. 
фулЯр. 

[фулей] <<шибеник, вітрогон, розби
шака•> Ме, [фулейовсітий! <<розбишаку
ватий, безnутниЙ•> Ме; - неясне. 

фулЯр (текст.) <<Легка м'яка шовко
ва тканина з полотняним nepenJreтeн

HЯM•>; - р. бр. фулЯр, n. fular, ч. fular, 
болг. фулсір, схв. фулЯр, слн. fular; -
заnозичення з французької мови; фр. 
foulard <<фуляр•> nов'язане з fouler 
«валяти (nовсть)•>, яке nоходить від 
елат. fOllo <<Валяю (nовсть)•>. - СІС2 

900; Фасмер IV 209; St. wyr. obcych 
237; Kopalinski 341-342; Holub-Lyer 
175; Dauzat 337; Bloch 310; Walde
Hofm. І 560; Ernout-Meillet І 260; 
Кlein 615, 627. - Див. ще фолюш. -
Пор. фуле. 

[фума] <<пиха, гордовитість•> Нед, 
Шейк, [фуматися] <<Гніватися•> Ба; -
схв. фf}м <<ДИМ•>; - запозичення з поль
ської або румунської мови; rr. fum, fuma 

фундамент 

<<чванливість; пиха; дим•>, рум. fum «ТС.•> 
nоходять від лат. fomus <<ДИМ•>, спорід
неного з nсл. dушь, укр. дим. - Sche
ludko 145; Skok І 535; Vrabie Romanosla
vica XIV 143; Stawski І 240; BrUckner 
129; Walde-Hofm. І 561-562; Ernout
Meillet І 260; Frisk І 693-694; Boisacq 
356-357; Кlein 628. -Див. ще дим. 

[фун] <<зруб•> О; - не зовсім ясне; 
можливо, усічений варіант слова фун
дамент (див.). 

фунrіцйд (хім.) <<хімічна отруйна 
речовина•>; - р. фунгицuд, бр. фунгі
ць'tд; - складний науковий термін, утво
рений від лат. fungus нриб•>, сnоріднено
го з гр. атr6уущ, аср6уущ нубка•>, вірм. 
sung, sunk «rриб; коркове дерево•> (оче
видно, мандрівне культурне слово), і лат. 
-cida, nов'язаного з caedo <<вбиваю; ру
баю•>, що сnоріднене з дінд. khidati, skhi
dati <<рве, штовхає, тисне•>. - СІС2 900; 
Walde-Hofm. І 129, 566-567; Ernout
Meillet І 262; Frisk ІІ 770; Boisacq 899; 
Кlein 288, 629. - Пор. rербіцйд. 

[фунда] <<nрисnів у колядці•> Шейк; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
n. funda <<nочастунок, nлата за щось•>, 
fuпdowac <<фундувати•>, до якого зводи
ться укр. фундувати; назва могла мо
тивуватися тим, що за останнім при
сnівом (у кінці колядки) очікувалася 
винагорода, nочастунок з боку госnода
ря. - St. wyr. obcych 237; SW І 782. -
Пор. фундувати. 

фундамент <<Підземна (підводна) ка
м'яна або бетонна основа споруди (бу
динку); [система печей у хаті разом із 
nриnічком Ме]•>, [фудсімент, худсімент] 
О, хундсімент, [фадамантє] <<Місце, на 
якому стояла хата•> Корз, фундамен
тальний, фундаментний, фундаменту
всіти Куз, ст. фундамент'Ь (XVII ст.); -
р. бр. фундамент, n. ч. слц. вл. fun
dament, болг. м. фундамент, схв. фун
дамен( а) т, слн. fundament; - заnози
чене з латинської мови, можливо, через 
nольське nосередництво (Фасмер IV 
210; Richhardt 49); лат. fundamentum 
<<фундамент•> пов'язане з fundus <<Осно
ва, дно•>. - СІС 900; Черньrх ІІ 326; 
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Смирнов З 17; St. wyr. obcych 237; 
BrUckner 129; Holub-Lyer 175; КІеіn 
628. - Див. ще фон 1 • - Пор. фонд, 
фундувати. 

фундувати <<засновувати, заклада
ти, lкхnувати комусь щось, nригощати 
когось]>> Корз, ст. фундовати (XVI ст.), 
фундатор <<Засновник, основоnолож
НИК>>, [фундатирь], фундація, фунда
торський, ст. фундать «Заnис, акт за
кладу, nожертвуваннЯ>> (XVII ст.), фун
даторка (XVII ст.), фундація (XVII ст.), 
фундовати (XVII ст.); - р. фундu
ровать, бр. фундаваць, n. fundowac 
<<Класти фундамент>>, ч. fundovat(i) <<Під
тримувати, фінансувати>>, слц. fundovat', 
болг. фундz1рам, м. фундuра «заклада
ТИ>>; - заnозичене з латинської мови за 
nосередництвом nольської; лат. fundo 
«закладаю, засновую>> nов'язане з fun
dus <<дно, основа>>. - Richhardt 49; St. 
wyr. obcych 237; Holub-Lyer 175; 
BrUckner 129; Frisk ІІ 620-621; Boisacq 
825; Walde-Hofm. І 564-565; Ernout
Meillet І 261-262; Кluge-Mitzka 88; 
КІеіn 189, 616, 628.- Див. ще фон1 • -

Пор. фонд, фундамент. 
фундук (бот.) <<рослина роду ліщи

нових, Corylus tubulosa Willd; кримсь
кий горіх ШейК>>; - р. бр. фундук; -
заnозичення з тюркських мов, найімовір
ніше, з мови кримських татар; крим.-тат. 
funduk, тур. fІПdik «ТС.>> nоходять від гр. 
тrоvп х ov (rt<xpuov) «волоський, (букв.) 
nонтійський (горіх)•>, nов'язаного з тr6vтщ 
<<море>>, яке сnоріднене з лат. pons <<міст; 

стежка,>, дінд. panthab <<стежка, дорога•>, 
nсл. pQtь <<дорога>>, укр. путь. - СІС2 

901; Фасмер IV 210; Mikl. ТЕІ І 296; 
Дмитриев 568; Радлов IV 1931; Boisacq 
803; Frisk ІІ 578-579; Lokotsch 49; 
Ernout-Meillet І 922. 

фунебрйчний (у словосnолученні 
фунебрuчний марш <<траурний>> Куз); -
заnозичення з румунської мови; рум. 
funebru <<nохоронний, сумний, траурний>> 
через фр. funebre <<nохоронний, траур
ний>> nоходить від лат. fOnebris нс.>>, 
nов'язаного з funus <<nохорон, загибель>>, 
яке nевної етимології не має; npиny-
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скається зв'язок з іє. *dheu- <<зникати, 
гинути, вмирати>>, з яким споріднені 

гот. diwans <<смертний>>, daups, двн. tot 
<<мертвий, nомерлиЙ>>, днн. doian <<уми
рати>>, дісл. deyja «ТС.>>, дірл. dHh «Кі
нець, смерть>>, вірм. di нруn>>. - DLRМ 
322; Dauzat 347; Bloch 320; Walde
Hofm. І 568; Ernout-Meillet І 262; 
Vries AEW 76. 

фунікулер «залізниця з канатною 
тягою для nеревезення пасажирів на 

крутих nідйомах і сnусках,>; - р. фу
никулёр, бр. фунікулёр, n. funikularny, 
ч. funikularka, болг. фуникулер, фюни
кулер, схв. фуникулер; - заnозичен
ня з французької мови; фр. funiculaire 
<<Канатний; фунікулер>> nоходить від 
лат. fOniculus <<ШВОрка, мотузочка>>, де
мінутивної форми від fOnis <<канат, ві
рьовка>>, яке nевної етимології не має; 
nриnускається зв'язок з іє. *dhOnis, 
звідки гр. 9WІ..ІІУ~ <<Мотузка, вірьовка>>; 
менш імовірна сnорідненість з лат. flnis 
<<межа». - СІС2 901; St. wyr. obcych 
237; Kopalinski 342; Holub-Lyer 175; 
Dauzat 347; Walde-Hofm. І 567; Er
nout-Meillet І 262. 

[фуніти] <<Видихатися, втрачати за
nах; бліднути, в'янути>>; - заnозичення 
з угорської мови; уг. funi <'дути, віяти>>, 
fujni «ТС.>> є звуконаслідувальними утво
реннями, усnадкованими від сnільноураль

ської еnохи фіно-угорських мов і та
кими, що nродовжують урал. *puwз-/ 
рuуз- <<дути>>. - MNTESz 983; MSzFUE І 
219. - Див. ще футити. 

функція <<діяльність, обов'язок, ро
бота; nризначеннЯ>>, [функціонал] Куз, 
функціоналізм, функціоналіст, [функ
ціонар] Куз, функціонер, функціональ
ний, функціонувати; - р. болг. функ
ция, бр. функцьtя, n. funkcja, ч. funkce, 
слц. funkcia, вл. funkcija, м. функциjа, 
схв. фj;нкциjа, слн. funkcija; - запози
чення з латинської мови; лат. fOnctio 
<<діяльність, виконання•> nов'язане з 
fungor, fungl <<здійснювати, виконува
ТИ>>, сnорідненим з дінд. bhunakti (мн. 
bhunjati) <<Користується; насолоджуєть
ся; nоїдає», bhoga- <<задоволення, воло-
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діння, користь•>, і, можливо, з алб. 
bungё <<(Їстівний) жолудь•>. - СІС2 901; 
Чернь1х ІІ 326; St. wyr. obcych 237; 
Kopaliriski 343; Holub-Lyer 175; Skok І 
536; Walde-Hofm. І 565-566; Ernout
Meillet І 262; Кlein 628; Mayrhofer 507; 
Pokorny 153. 

фунт <<Mif?a ваги; грошова одиниця 
ряду краЇН•>, [фонт] О, фунтовИк «ГИ
ря вагою в один фунТ», [фунтувка] 
•сорт груш з великими nлодами•> Корз, 
хунт, хунтівка <<сорт груш•>, [хун
тівкИ] ~тс.•> Нед; - р. бр. болг. фунт, 
n. ч. слц. funt, схв. фf}нта, слн. funt; -
запозичення з німецької мови; н. Pfund 
•фунт•> (свн. pfund, двн. pfunt) сnорід
нене з днн. снн. дфриз. дангл. дісл. 
дат. шв. гот. pund, англ. pound; усі гер
манські назви є сnільним заnозиченням 

з латинської мови; лат. pondus <<міра 
ваги•> nов'язане з pendo <<Зважую; зви
саю•>, етимологія якого неnевна. -
СІС2 901; Шелудько 51; Преобр. ІІ 150; 
Фасмер IV 21 О; Чернь1х ІІ 326-327; St. 
wyr. obcych 238; Kopaliriski 343; Stawski 
І 241; BrUckner 129; Machek ESJC 147; 
Holub-Lyer 175; Кluge-Mitzka 548; 
Walde-Hofm. ІІ 278-280; Кlein 1151, 
1227; Vries AEW 429. - Пор. пуд. 

[фунтйна] <<Колодязь•> Мо; - заnо
зичення з румунської мови; рум. fintina 
•(артезіанський) колодязь•> nов'язане з 
пізньолат. fontana ~джерело, ключ•>. -
DLRМ 306; Pu~cariu 53. - Див. ще 
фонтан. 

[фур1 ] <<Вітрогон•> О; - не зовсім 
ясне; можливо, зворотне утворення від 

звуконаслідувального дієслова фурка
ти. - Див. ще фурчати. 

фур2 - див. фррр! 
фура <<Великий довгий віз для ван

тажу; фургон•>; - р. бр. фура, n. fura, 
ч. fura, слц. слн. fura, вл. fora; - заnо
зичення з німецької мови; н. Fuhre 
(двн. fuora, свн. vuore) <<Віз, nідвода•> 
пов'язане з fahren <<Їхати•>, сnорідненим з 
гр. m;paw <<nереходжу, nроникаю•>, коро<;; 
•nерехід•>, лат. porta <<nрохід•>, nсл. *perti, 
укр. перти. - Фасмер IV 21 О; B[Uckner 
129; Stawski 241; Machek ESJC 14 7; 

фурrон 

Holub-Lyer 175; Bern. І 286; Кluge
Mitzka 180, 223. -Пор. перти\ хура1 • 

[фураж1 ] <<Недобір, недорід•> Г, Нед, 
Шейк; - неясне. 

фураж2 <<сухі корми (сіно, солома), 
овес, ячмінь, картоnля і т. ін. для свій
ських тварин і nтиці•>, фуражИр, фура
жировка, [хураж], фуражний, фура
жИрувати, фуражувати Куз, фура
жуватися; - р. бр. болг. м. фураж, 
n. furaz, ч. слц. furaz, вл. furaza, схв. 
фураж; - заnозичення з французької 
мови; фр. fourrage <<Корм, фураж•> nо
в'язане з фр. ст. feurre (foerre, foarre, 
fouarre) <<солома•>, яке nоходить від 
франк. *fбdr, сnорідненого з н. Futter 
<<корм •> (двн. fuotar, свн. vuoter ), данг л. 
fodor, дісл. foor <<Харчі•>, герм. *fot>ra-, 
foora-, що зводяться до іє. *pat-, *р"t
від *ра- <<nасти, годувати•>, звідки також 
тох. А pas-, тох. В pask-, nсл. pasti, укр. 
пасти.- Фасмер IV 210; Чернь1х ІІ 
327; Смирнов З 18; St. wyr. obcych 238; 
Kopalinski 343; BrUckner 127; Dauzat 
338; Bloch 312; Кluge-Mitzka 225, 227; 
Кlein 606, 609; Vries AEW 136. -Пор. 
пасти 1 , футрувати. 

[фурайба] <<втулка на дерев'яній ві
сі•> О; - заnозичення з nольської мови; 
n. [forajba] нс.•> неясного nоходження; 
можливо, nов'язане з н. Vorreiber <<За
крутка, скоба•>. - О ІІ 335. 

[фуранrва] (рел.) ~корогва•> Корз; -
заnозичення з nольської мови; n. foщgiew 
<<Корогва» є фонетичним варіантом nо

ширенішого choщgiew.- BrUckner 182-
183; Stawski І 76. - Див. ще короrов, 
хоруrов. - Пор. форенrа, хоренька. 

фурrон <<критий віз із кінною заnряж
кою; автомобіль або nричеn із закри
тим кузовом для nеревезення ванта

ЖУ•>, [фургон] Нед, Шейк, фургонник, 
хургон; - р. бр. болг. м. фургон, n. ч. 
слц. furgon, схв. фургон; - заnозичен
ня з французької мови; фр. fourgon 
(fourcon, furgon) <<фургон, багажний ва
гон,, nоходить від нар.-лат. *furico <<інст
румент руху•>, furicare «рухатися•>, власне, 
<<рухатися, як злодіЙ•>, nов'язаного з for 
<<злодіЙ•>, що сnоріднене з гр. cpwp «ТС.•>, 
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срЄрw <<Несу•>, лат. fero «ТС.•>, вірм. burn 
<<рука, кулак; сила•>, дінд. bharati «Не
се, приносить; відбирає•>, псл. Ььгаtі, 
укр. брати. - СІС 901; Чернь1х ІІ 327; 
Фасмер IV 211; Горяев 394; St. wyr. 
obcych 238; Bruckner 127; Младенов 663; 
Dauzat 337; Bloch З 11; Frisk ІІ 1060-
1061.- Пор. фурункул. 

[фурда] <<дурниця, дрібниця; тупо
умство•> Нед, Шейк; - п. furda, болг. 
фурда <<ЗаЛИШКИ, ПОКИДЬКИ>>, М. фурда 
«Поганий товар•>, схв. фf)рда <<обрізки, 
покидьки•>, слн. furda; - запозичення 
з румунської мови; рум. furda <<Відходи, 
nокидьки•> походить від тур. hurda, hurde 
<<дрібниця, дурниця•>. - Scheludko 145; 
Stawski І 241; Bruckner 129; Младено в 
663; Skok І 537; DLRM 323. 

[фурдавка] <<дитяча іграшка, скла
дена з гудзика та нитки•> О; - експре
сивне утворення на базі дієслів фурдел{
ти, фурди1ати (див.). 

[фурделіти] <<дути, віяти•> Нед, [фур
дилuти «ТС.•> О, фурдіти «ТС.•> Шейк]; -
утворення, що виникло внаслідок екс
пресивної видазміни дієслова хурдели
ти. - Див. ще хурделиця. 

[фурдиrати] <<Вертіти, крутити•>; -
звукообразне слово, утворене на базі 
звуконаслідувального дієслова фурка
ти або вигуку фур (див.). 

[фурикJ <<тачка•> ДзУЗЛП, [фурік_]_ 
«ТС.•> тж; - запозичення зі словацько1 
мови; слц. furik є пестливо-демінутив
ною формою іменника fura <<Підвода, 
віз із поклажею•>, який nоходить від 
н. Fuhre <<Віз, підвода•>, звідки також 
укр. фура. - Дзендзелівський УЗЛП 
l 35. - Див. ще фура. 

фурЙu'Іа <<Заметіль•>; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивне утворення 

від хура <<хуртовина•> з гіперкоректною 
заміною початкового х- звуком ф-. -
Див. ще хура2 • 

[фурИ:ти] «КИдати, кинути щось з 
усієї сили, шпурляти, шпурнути•> Нед, 
Ба, О, [фурнути] Нед, Г, Шейк, [фур
лЯти] <<ШпурлятИ•>, [фурЯти] «ТС.•>; -
р. фурать, схв. фурати «ТС.•>; - не 
зовсім ясне; імовірно, звуконаслідувальне 
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утворення, подібне до болг. хв'Ьрля(м), 
ф'Ьрля(м) <<Кидати•>, схв. (х)в[JJьити 
«ТС.•>, ч. chrliti, chrleti <<Кидати; пускати 
(кров); поспішати•>; виводиться також 
від ПСJІ. *xvur-, *xvyr- (Потебня РФВ 
4, 201, проти Фасмер IV 210-211).
Bern. І 410. 

фурія <<Кожна з трьох богинь помс· 
ти в давньоримській міфології; перен. 
лиха, сварлива або розлючена жінка•, 
[хурія]; - р. фурия, бр. фурьtя, п. 
furia, ч. furie, слц. furia, болг. фурuя, 
схв. фf)риjа; - запозичення з латинсь
кої мови; лат. Furiae <<Фурії (назва бо
гинь)•>, furia <<Лють, шаленспю•> nов'я
зані з furo «JІютую, шаленію•>, яке зістав
ляється з гр. \}uw <<бушувати•> (лесб. 
\}utw), \}u\a, \}uнхс;; <<(несамовита) вак
ханка•> (Кlein 630); менш імовірне по
в'язання (Walde-Hofm. І 571) з дінд. 
bhurati <<ШВИДКО рухаТИСЯ•>, ПСJІ. burja, 
укр. буря або з гр. a56pw <<Грати, роз
важатися•>, псл. duгь, укр. дур, 6дур. -
СІС2 901; Фасмер IV 211; Чернь1х ІІ 
327-328; Смирнов 318; St. wyr. obcych 
238; Kopalir\ski 343; Bruckner 129; Ma
chek ESJC 147; Holub-Lyer 176; Skok 
І 537; Walde-Hofm. І 570-572; Ernout
Meillet І 263; Bern. І 103; Frisk І 698; 
HiШl-Worth 16; Mayrhofer 508-509. -
Поf:!. фуроf, фурятИ:тися. 

[фурка <<Вила з трьома ріжками•> 
Мо; - болг. [ф_Црка] <<вила•>, [ф-ьрко
лuца] «ТС.•>; - запозичення з румунсь
кої мови; рум. furca <<вила•> походить 
від лат. furca <<двозубі вила, вилоподіб
на підпірка•>, яке певної етимології не 
має. - Scheludko 145; Младенов 663; 
Be:n. І 286; Walde-Hofm. І 569-570; 
Erпout-Meillet І 263. 

[фуркало] <<МОдний одяг•> Куз, Нед, 
Шейк, lфуркальце] <<Жіночий одяг•> Шейк, 
Нед, Куз; - не зовсім ясне; можливо, 
експресивне утворення на основі звуко
наслідувального дієслова фуркати <<Шур
хотітИ•>. -Див. ще фrрчати. 

[фурканка] (кул. <<страва з пше
ничного або кукурудзяного борошна•> 
О; - номінативне утворення від звуко
наслідувального дієслова фуркати «Хур-
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кати»; назва зумовлена своєрідними зву
ками, що утворюються від лапання буль
башок під час кипіння страви. - Див. 
ще фурчати. - Пор. фуркач. 

[фуркач] <<батіг•> О; - номінативне 
утворення від звуконасJІідувального діє
слова фуркати <<хуркати•>; назва зумов
лена характерним шумом, що утворю

ється від ляскання батогом. - Див. ще 
фурчати. - Пор. фурканка. 

фурман <<візник, кучер•>, фірман 
«ТС.•>, [фурманuна] <<поганий фурман; 
зменш. від фурман•> Шейк, фурманка 
•nідвода•> СУМ, Шейк, [хвурман], хур
ман, хурманка <<Підвода•>, [хурманщик] 
ЛЖит, фурманити «Правити кіньми•>, 
фурманувати, хурманувати;- р. фур
ман, бр. фурман, n. слц. furman, ч. for
man, вл. forman; - запозичення з німець
кої мови; н. F'uhrrпann (< свн. vuorrпan) 
«ТС.•> є складним словом, утвореним з 

іменників Fuhre <<віз, підвода•> і Mann 
«чоловіК•>, спорідненого з свн. двн. man, 
дфриз. mann, дангл. rпann(a), англ. man, 
дісл. maor, рун. manR, гот. manna <<ЛЮ
дина, чоловік•>, дінд. ав. manu- <<Людина•>, 
nсл. mQzь, укр. муж. - Richhardt 49; 
Шелудько 51; Фасмер !V 211; Смирнов 
318; St. wyr. obcych 238; Stawski І 241; 
Bruckner 129; Holub-Lyer 172; Кluge
Mitzka 180, 223, 459-460; Vries AEW 
374-375; Кlein 930. - Див. ще муж, 
фура. - Пор. фірман•. 

фурнітура <<доnоміжний, підсобний 
матеріал у деяких виробництвах•>; - р. 
болг. фурнитура, бр. фурнітура, вл. 
[urnitura; - запозичення з французької 
мови; фр. fourniture <<Поставка; прилад
дя» nов'язане з fournir <•доставляти. 
nоставляти, постачати•>, яке походить 

від франк. *frumjan «Виконувати, роби
ти, чинити•>, сnорідненого з днн. frum
mian.- СІС2 902; ССРЛЯ 16, 1599; 
РЧДБЕ 787; Dauzat 338; Bloch З 11. -
Див. ще форнір. 

фурор <<гучний публічний успіх; бур
хливе схвалення, захоплення•>, [фуро
ра] СЧС; - р. бр. болг. фурор, n. fu
rora, ч. furore, слu. furor, м. фурор; -

фурункул 

запозичення з латинської мови; лат. 
f uror <•сказ, шаленство, лють•> пов· язане 
з furo <•лютую, шаJІенію, скаженію•>. -
СІС2 902; Черньrх І! 328; St. wyr. obcych 
238; Kopaliriski 344; Holub-Lyer 176; 
Walde-Hofm. І 570-572; Ernout-Meil
let І 263; Кlein 630. - Див. ще фурія. 

[фурочка] <•фуражка, картуз•> Мо; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне ут

ворення, nов'язане з р. фуражка <•ГО
ловний убір•>. 

[фуртІ <•nостійно•> О; - заnозичення 
з nольської мови; n. [furt], як і ч. слц. 
furt <•весь час, без кінця, завжди•>, ви
никло в результаті скорочення німець
кого словосnолучення fort und fort 
<•безnерервно, nостійно•> або від nершої 
частини складного слова fortwahrend 
«безnерервно, безnерестанно• (BrUckner 
126); н. fort <<Геть, далі, вперед•> (свн. vort) 
споріднене з днн. дфриз. forth, дангJІ. forp 
неть•>, герм. *forpa, яке зводиться до дав
нішого *prto; іє. *pro- <•вперед•>. - О 2. 
335; Кluge-Mitzka 214. 

[фурта] «Хвіртка•> Бі, ст. форта 
(XVII ст.); - р. бр. фортка, п. furta, 
forta, fortka; - запозичене з латинсь
кої мови через посередництво німець
кої і, можливо, польської (н. Pforte < 
свн. phorte <<брама•> ); лат. porta <•ворота, 
вихід•> пов'язане з portus <•порТ». -
Фасмер IV 204; St. wyr. obcych 238; 
Stawski І 241-242; Bruckner 126; Mikl. 
EW 260; Кluge-Mitzka 546; Walde
Hofm. ІІ 343-344. - Див. ще порт2 . -

Пор. хвіртка. 
фурункул <•чирЯК•>, фурункульоз, 

[фурункульоза] Куз; - р. бр. болг. 
фурункул, п. furunkut, ч. furunk(u)l, слц. 
furunkcl, вл. furunkl, схв. фурункул; -
запозичення з латинської мови; лат. 
forunculus <<фурункул, букв. злодійчиК•> 
nов'язане з fOr <•злодіЙ•> (підставою для 
перенесення значення була стародавня 
антропоморфізація хвороб і болячок), 
спорідненим з гр. cpwp, cpwp6c;; <•злодіЙ•>, 
дінд. bharab <<розбій,· грабунок, здобич•>, 
псл. bьrati, укр. брати. - СІС2 902; 
Чернь1х !І 328; St. wyr. obcych 238; 
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Kopalir\ski 344; Holub-Lyer 176; Walde
Hofm. І 569, 572; КІеіп 630. - Пор. 
фургон. 

lфурфантя] <<лахміття, ганчір'я•>; -
семантично видозмінене запозичення з 
італійської мови; іт. furfaпte <<негідник, 
шахраЙ•> пов 'язане з furfare <<Красти, ша
храювати•>, що є складним словом, утво

реним з fur- <<злодій» (заст. furo <<крас
ТИ•> ), похідного від лат. for <<злодіЙ•>, та 
дієслова fare <<робитИ•> від лат. facere <<ЧИ
нитИ•>, спорідненого з псл. deti <<кластИ•>, 
укр. діти. - Див. ще діти2 • - Пор. 
фургон, фурункул. 

lфурцювати] нанцювати, стриба
тИ•>; - не зовсім ясне; можливо, лек

сико-семантичний варіант дієслова фор
сИти. - Див. ще форс. 

фурчати <<хурчатИ•>, фуркати <<хур
катИ•>; - р. фурчать, п. furczec, ч. frcet, 
слц. frcat', схв. фрчити, слн. frkati;
фонетичні варіанти давніших звукона

слідувальних утворень хурчати, хур
кати; не виключено й походження без
посередньо від звуконаслідувальних ви

гуків, що передають шум від лету пта

ха та ін.- Stawski І 241; Holub-Lyer 
174; Вегп. І 410.- Див. ще хур-хур.
Пор. фИркати, торкати. 

[ фурятИтися <<Лютувати, шаленітИ•> 
О, [фуріЯт] <<божевільниЙ•> СЧС; - п. 
furiat <<буйний, божевільниЙ•>, слц. furi
aпt <<пихата, зарозуміла людина»; - за
позичення з латинської мови; лат. furiatus 
«скажений, жахливиЙ•> утворене від furio 
<<доводжу до шаленства•>, пов'язаного з 
furo <<бушую, шаленію•>. - О ІІ 335; 
Kopalir\ski 343; Walde-Hofm. І 570-
572. -Див. ще фурія. 

фус <<Осад, гуща•>, [фуз] не.•> Нед, 
Шейк, Па, [фузель] не.•> СЧС, Куз, 
[фуси] «ТС.•> УРС, Нед, [хвус, хус] 
не.•>; - запозичення з польської мови; 
п. fus <<ПОденки, оденки, гуща; покидь
КИ•> певної етимології не має; припус
кається походження від лат. fosus <<ВИ
литий, злитиЙ•> (Matzeпauer 162; Karto
wicz SWO 172-173, проти Stawski І 
242); зв'язок з н. Fup <<Нога; спідня ча-
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стина чого-небудь•> (Bri.ickпer 129-130) 
або з н. Fusel <<сивуха, неочищена горіл
ка•> (Korbut PF 4, 496) малоймовірний. 

Фr' <<~іра довжини близько 30, 48 см», 
[хут П1, - р. бр. болг. фут, схв. 
фут; - запозичення з англійської мо
ви; англ. foot <<фут; ступня•> (сангл. fot, 
дангл. fot) споріднене з н. Fup, дісл. 
fotr, гот. fotus, а також із дінд. рМ, 
pЙdam <<нога•>, ав. pad-, тах. А ре, тах. В 
раі, вірм. оtп не.», гр. тrotJ<;; <<Нога, ступ
НЯ•>, лат. pes (род. в. pedis) не.•>, що 
зводяться до іє. основи *ped-/pod- <<но
га•>.- СІС902; Фасмер IV 212; Горяев 
394; Смирнов 319; КІеіп 609; Кluge
Mitzka 226. - Пор. педаль, під'. 

[фут2 ] <<раптовий вітер великої си
ЛИ•> Берл; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане з [футити] <<дути, сопітИ•> 
від уг. звуконаслідувального дієслова fuj 
<<дути, віяти•>. - Пор. футити. 

[футарайки] (бот.) <<бруслина боро
давчаста, Evoпymus verrucosa L.•> Mak, 
ВеНЗн; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане з п. [futeratka] <<конфедерат
ка•> (плоди бруслини чимось нагадують 
шапку-конфедератку?). - SW І 787. -
Пор. футерал. 

футбол <<спортивна гра•>, футбо
ліст, футболка; - р. бр. футбол, п. 
cmt. futbol, ч. fotbal, futbol, болг. фут
бо.І, м. фудбал, схв. фj)тбал, фj)дбал;
за11озичення з англійської мови; англ. 
football, букв. <<ножний м'яч•> є складним 
словом, утвореним з іменників foot 
<<ступня•> і ЬаІІ «м'яч•>. - Акуленко 
141; СІС2 902; Чернь1х ІІ 328; Фас
мер-Трубачев IV 212; St. wyr. obcych 
238; Kopalir\ski 344; Holub-Lrer 172; 
КІеіп 143, 609. -Див. ще бал , фут'. 

футерсіл <<футляр•> Шейк; - бр. фу
тарал, п. futerat, ч. futral, слц. futral, вл. 
futeral, м. футрола, схв. футрола; -
запозичене з німецької мови, можливо, 
через посередництво польської; н. Futteral 
походить від елат. fotrale, futrale <<фут
ляр, коробка», основа яких запозичена 

з германських мов і споріднена з н. 
Futter <<Підшивка, підкладка•> (свн. vuoter 
<<футляр, піхви меча•>, двн. fuotar не.»), 



футити 

дангл. fodor, гот. fodr <<Піхва, футляр•>, 
дінд. p~tram <<сховище; посудина, фут
ляр•>, які зводяться до іє. кореня *ро
•захищати, охороняти». - St. wyr. ob
cych 238; Sta~ski І 242; Bri.ickпer 130; 
Machek ESJC 148; Holub-Lyer 176; 
Кluge-Mitzka 227; Vries AEW 136. -
Пор. футлЯr, хутро. 

[футити <<дути, сопіти•> Нед, 
Шейк, ВеЗн, [футіти] «ТС.•>; - мож
ливо, запозичення з угорської мови; уг. 
fuj <<дути, віяти•> є звуконаслідувальним 
утворенням, успадкованим від спільно
уральської епохи; пор. мане. puw- <<ду
ТИ•>, хант. pgy- <<ТС.•>, ерз. пувамс <<дути•>, 
нен. пgць <<Подути•>, що походять від 
урал. *puwз- / рuуз- <<дути•>. - ВеЗн 75; 
MNTESz І 983; MSzFUE І 219.
Пор. фуніти. 

футлЯр <<коробка, ящик або чохол, 
куди кладуть певну річ для зберігання, 
захисту ·й від пошкодження, запилення 
ТОЩО•>, футлЯрник, футлЯрниця; -
р. бр. болг. футлЯр; - фонетично ви
дозмінене запозичення з німецької мо
ви; утворилося від н. Futteral внаслідок 
метатези приголосних л - р. - Була
ховський Вибр. пр. ІІ 275; Фасмер IV 
212; Черньrх ІІ 328; Смирнов 319; Горяев 
394; Stawski І 242; РЧДБЕ 787. - Див. 
ще футерал. 

[футрена] <<основа віконного отво
ру, в який вставляється рама•> Корз, 
[футрuна] <<одвірок, підвіконники•> Г, 
Шейк, СЧС, О, [футрuн( н) я] <<вікон
на коробка•>; - запозичення з поль
ської мови; п. futryпa <<рама в дверях і 
вікнах•> походить від н. Futter <<Підшив
ка, підкладка•>. - St. wyr. obcych 238; 
Kopalinski 344; Brilckпer 130. - Див. 
ще футерал. - Пор. футлЯр, хутро. 

[футрувати] «Годувати•> Г, О, СЧС, 
[футрашкаІ <<торба для вівса, щоб году
вати конеЙ•> О; - запозичення з німець
кої мови; н. futterп (згруб.) <<лопати, 
жертИ•>, filtterп «Годувати•> пов'язані з 
Futter <<фураЖ•>, спорідненим із свн. 
vuoter, двн. fuotar- «ТС.•>, дангл. fodor, 
англ. fodder, дісл. foor, гот. fodeiпs <<корм•>, 
Гodjan ~годувати•>, а також із гр. тraтtwІJat 
«(я) їм і п'ю•>, які зводяться до іє. кореня 

фуфайка 

*ра- <<пасти, годувати худобу•>. - Юuge
Mitzka 227; Vries AEW 136. - Пор. 
пасти', фураж2 • 

футурИзм <<формалістичний аван
гардистський напрям у літературі й ми
стецтві•>, футурИст, футуристИчний; -
р. футурИзм, бр. футурь'tзм, п. futu
ryzm, ч. слц. futurismus, вл. futurizm, 
болг. футурuяьм, м. футурuзам, схв. 
футурuзам; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; англ. futurism, н. 
Futurismus, фр. futurisme походять від 
іт. futurismo <<футуризм•>, утвореного в 
1909 р. його засновником - італійсь
ким письменником Філіппо-Томасом Ма
рінетті (1876-1944) від лат. futorus 
<<майбутніЙ•>, fui <<Я був>>, з якими спорід
нені псл. byti, укр. бути. - СІС2 902; 
Черньrх ІІ 328-329; St. wyr. obcych 238; 
Kopalinski 344; Holub-Lyer 176; Walde
Hofm. І 557-559; Кlein 632. 

футурологія <<наукове прогнозу
вання майбутньоГО•>; - р. футурол6-
гия, бр. футурал6гія, п. futurologia; -
складне слово, утворене з основи лат. 

futOrus <<майбутніЙ•> і Лоую від гр. 
Л6ущ; <<учення». - СІС2 902; Kopalinski 
344. -Див. ще логіка, футурИзм. 

[футь-футь] <<Вигук для вираження 
крику одуда•> Нед, Шейк, [фут-фут] 
«ТС.•> ВеЛ, [футкати] <<кричати фут, 
фут•>, [футькати] «ТС.» Шейк, [футь
кало] <<запальна людина Г, Нед; свис
ток П\). ХІ діал. н.•>, [футик, футок, 
футко] <<одуд, Upupa epops•> ВеЛ, [худ
ко] <<Одуд»; - СХВ. fut <<ВИГУК ДЛЯ ВИра
жеННЯ крику одуда•>, but, fud «ТС.•>; -
пізнє (з огляду на ф) звуконасліду
вальне утворення. - Skok І 539. 

фуфайка <<тепла плетена, вовняна 
або байкова сорочка чи безрукавка; стьо
бана куртка на ваті», куфайка Куз; -
р. бр. фуфайка; - не зовсім ясне; по
в'язується з ісп. fofo <<губчастий, ноздрю
ватиЙ•>, порт. fбfo <,м'який» (Горяев 394, 
проти Фасмер IV 212); висловлювалося 
припущення про зв'язок форми р. ку
файка зі звуконаслідувальними хукать, 
хухать <<дихати (дути) теплом; зігріва
ТИ•} (тоді первісною є форма *хухай
ка). - ССРЛЯ 16, 1605; Черньrх ІІ 329. 
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фуфеля 

[фуфеля] <•завірюха•>, [фуфела] Куз, 
Шейк, [фуфелиця, фуфалиця, фуфло
виця, фуфулиця, фуферняІ «ТС.•>; - ут
ворення звуконаслідувального характе
ру. - Пор. фуфу. 

[фуфляцокJ <•ВИд вовни» Дз Доп. 
УжДУ IV, [фуфцикІ <•ТС.•>; - неясне. 

[фуфуj <<звукообразне слово, що 
означає подув вітру або пусту людину 
та Їt ВЧИНКИ•> Шейк; - р. ( на)фуфу 
<<безпідставно, абияк•>; - очевидно, ут
ворення на базі зневажливого звука 
(rюр. nxy, тьху, тьфу) і відповідного 
руху губ, але можливий і вплив фр. fou 
<•блазень, дурень, божевільниЙ•> < лат. fol
\is <•торба, пузир; (надутий) дурень», з 
яким зіставляється псл. *ЬоІпа, укр. 
балона. 

фухтель <•плоский бік шаблі•>, кух
тель <<стусан, штурхан•> Л; - р. фух
тель; - запозичення з німецької мови; 
н. Fuchtel <<фухтель, шпага, батіг•> по
в'язане з fechten <<фехтувати, бороти
СЯ•>: щодо форми кухтель пор. фуфай
ка- куфайка. - Фасмер IV 212; 
Кluge-Mitzka 222-223. - Див. ще 
фехтувати. 

[фушкати] <<вириватися, вилітати•>, 
[фушкавкаІ <<ШПрИЦ•> Нед, Шейк; -
звуконаслідувальне утворення від вигу
ку фш-ш-ш, який імітує шум, що ви
никає при прориванні води, повітря то
що крізь якусь перешкоду. 

[фушовкйj <•круглі сливи, Pruпus 
iпsititia variet.•> ВеЗн, Mak, ВеУг; -
похідне утворення від фушкати; назва 
мотивується рідкою масою плоду, що при 
натискуванні проривається крізь обо
лонку сливи. - Див. ще фушкати. 

[фуЯвиця] <<завірюха, хуртовина•> 
Шейк; - п. fujawa, fujawica, [chujawica], 
ч. fujavice, слц. fujavica, fujacit' <<мести 
снігом•>, схв. hujati <•вити (про море, 
вітер)•>; - очевидно, слово звуконаслі
дувального походження, утворене за до

помогою суфіксів -ав-иц( я) від вигуку 

фЯтлик 

фу-у (ху-у), якии ІМІтує шум хуртовини; 
менш імовірний зв'язок з уг. fujпi <<дути, 
віяТИ•>, звідки укр. фун[ти, футити.
Sfawski І 240; BrUckпer 129; Holub
Lyer 175. 

фуЯра - див. флоЯра. 
[ф'ю] <<вигук для вираження свис· 

ту•>, фю-у-у-у! <<Вигук, яким заохочу· 
ють комаху сонечко до лету» Шейк, 
[ф'юкати], [ф'юкадло] (орн.) <<іволга, 
Oriolus galbula L.•>: - р. фью, п. fiu, ч. 
fiU, болг. фuу, СХВ. fuji.Jkati <<СВИСТіТИ (про 
вітер)•>; - звуконаслідувальне утворення, 
що імітує свист.- Sfawski І 231. 

фюзелЯж <<корпус літаків, верто
льотів, планерів•>; - р. бр. фюзелЯж; -
запозичення з французької мови; фр. 
fuselage <<фюзеляж•> утворене від fusele 
<<ВеретеноподібниЙ•>, пов'язаного з fu· 
seau <<Веретено•>, і далі з нлат. *fOsellus 
< лат. fOsus <<веретено; поперечина, пе
рекладина•>, спорідненого з fuпdo <<Засно
вую, закладаю, закріплюю•>. - СІС2 902; 
ССРЛЯ 16, 1610; Чернь1х ІІ 329; Oauzat 
348; Bloch 321; Walde-Hofm. І 574; 
КІеіп 63 І. 

[ф'Юрко] (орн.) <<бджолоїдка золо· 
тиста, Merops ai?iaster L.•> Куз, фюрко 
Шарл, [фЮркотj «ТС.•> Нед, lф'Юркот] 
«ТС.•>, [хлюр6к] «ТС.•> Нед, Шарл; -
звуконаслідуваJІьне утворення від вигу
ку фюр (хлюр), що імітує пурхання 
або швидкий лет птаха; можливо та
кож, що ф'Юрко - фонетична дефор· 
мація (з мотивів табу) слова щурок 
«ТС.•>. - Пор. ф'ю, щур2 • 

[фють!] <<Вигук, яким заганяють овець 
у струнку•> Шейк; - звуконаслідувальне 
утворення, що імітує свист. - Пор. ф'ю. 

[фЯтлик] <<Молода гілка дерева• 
ВеУг; - можливо, запозичення з угор· 
ської мови; пор. уг. fattyu <•Позашлюб
на дитина; лобур•>, давніше також «rіл· 
ка», етимологія якого невизначена. -
MNTESz І 853. 



ха <<Вигук, що вживається на по

значення сміху і для вираження незго
ди з чим-небудь, неприйнятності чогось•>, 
ха-хсі, ха-ха-хсі, хсіхоньки <<смішки•>; -
р. бр. болг. м. ха, п. cha-cha' <<Ха-ха•>, 
ha, ha, ha «Те.; крик до заохочуваннЯ•>, 
Ч. cha!, ВЛ. kha!, НЛ. ha, haha!, СХВ. ха 
Ха, ха ха <<Ха-Ха•>, СЛН. ha; - результат 
виділення й фонематичного оформлен
ня інстинктивного вигуку, що утворює

ться під час сміху; - споріднене з JІИТ. 
kakn6ti <<реготати•>, kikeпti <<хихикати», 
свн. kachzeп, двн. kachazzen «голосно 
сміятися•>, лат. hahahae <<Ха-ха•>, cachinno 
«реготаТИ>>, гр. xaxa~W <<ТС.>>, НГр. ха ха, 
вірм. xaxank' <<регіТ», дінд. ha ha <<Ха-ха•>, 
kakhati <<регоче•>. - Ильинский ИО
РЯС 20/4, 153-154; 3ССЯ 8, 7; 
Stawski І 389-390; Bern. І 393; Ma
chek ESJC 197; Fraeпkel 206, 252; 
Walde-Hofm. І 126, 632. - Пор. ra1

, 
І , 

хе, хи-хи. 

[хаб] <<старий кінь•> О, [хсіба] <<Шка
па~ Г, Нед, Шейк, [хабета] <•Те.» Шейк, 
Нед, [хабuна] «ТС.•> Шейк; - п. cha
beta <<Шкапа•>, [chaba, chabas] «ТС.•>, 
chaby <•кості; кістки, що випинаються 
з-під шкірИ•>, ч. chaby <•слабий, неміч
ний, поганиЙ•>, chabota <<слабість, не
міч•>, chabiti <•ОслаблятИ•>, слц. chaby 
«СЛабиЙ•>, болг. хабfі <•ПСУЮ•>, СХВ. ха
бен <•поганиЙ•>, слн. habiti <•пошкоджу
вати», цсл. ХАБН'ГН <<жувати; гноїти•>; -
псл. хаЬ-ьjь «слабий, поганиЙ•> є похід
ним від дієслова xabati <•псувати, бруд
нити•> з іє. *ksabho; вважається сnорід
неним з лит. skobti <<скребти, вирізати, 
довбити•> (BrUckner І 75; Фасмер IV 
214; Иллич-Свить1ч ВЯ 1961/4, 94; 
ЗССЯ 8, 7 -8) і skobti <<КИСНУТИ•> 
(Stawski І 58), зближувалося з гр. xwcp6<;; 

х 
«rлухиЙ•> (Младенов 664; Machek ESJC 
194}, з вірм. xabel <<обманюватИ•> (Lewy 
KZ 52, 310), з дінд. k~apate <<умертвляти 
ПЛОТЬ•> (Machek Siavia 16, !75); псл. 
xabiti зводилося також до іє. *khоЬh
<<різати, рубатИ•>, пор. ч. chab <<Гілка з 
листям; пруТ», chabi нілля•> (Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 137-139); для цсл. ХА
Бнтн 'А>І припускалося запозичення з 

гот. haban (Uhlenbeck AfSIPh 15, 
485). - Holub-Lyer 202; Skok І 
645-646; Bezlaj ESSJ І 189. - Пор. 
хИба. 

[хабаз] <<зарості бур'яну, дрібного ча
гарнику•>, [хаблсіз] <<хворост•> Mak, 
Нед; - р. [хабазuна] <<кілок, жердина•>, 
п. chabai <<бур'ян•>, ч. [chab] <<Гілка, 
пруТ», chabina, chabovina «ТС.•>, слц. 
chabina <<Прут, різка•>, нл. chabie <•засох
лі віти ялини або сосни без хвоЇ•>; -
утворене від хаб, псл. xabiti <<псувати•> 
(Ильинский ИОРЯС 20/4, 137-138; 
3ССЯ 8, 7-9, проти Фасмер IV 213); 
припускався зв'язок з хобот ( Фасмер 
IV 213), з лит. kebti <•покривати шкур
кою•> (Machek Slavia 16, 179-180). -
Sclшster-Sewc 371-372. - Див. ще 
хаб. - Пор. хабз, хабуз. 

[хабай] (ент.) «rарган-прусак, Phyl
lodromia germaпica L. (Biatta germa
nica)•> ВеНЗн; - не зовсім ясне; мож
ливо, похідне утворення від псл. xabati 
<•псувати, бруднитИ•>, пор. вл. kabr «Тар
ган•>, kabor <•ТС.•>. - Пор. кабали, ха
були. . 

[ хабаль] <•коханець, баламут, зальот
ник•>, [хабалuсько, хабалЮка] <•ТС.•> 
Шейк, [хсібсілuцяІ <•кокетка, коханка•> 
Г, Нед, Шейк, [хабсілка] <•ТС.•>, [хсібаль
ка] «ТС.•> Шейк, [хабсільницяІ «ТС.•>, 
[хабсільство] <•кокетство, залицяння•>, 
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хабанера 
-----· 

[хdбальний] <<КОкетливий, любовниЙ•>; -
р. [хабdл, хабальник, хабалка, хабал
да, хабуня, хабила] <<нахаба, бешкет
ник, забіяка», п. [chabal] <<кавалер, за
льотник, коханець•>; - очевидно, пов'я
зане з псл. xabati <<Псувати•> (3ССЯ 8, 7), 
укр. охабити <<зіпсувати•>, р. похабить 
<<паскудитИ•>, похабньtй <<Паскудний, со
ромітниЙ•>, що зводяться до псл. xabiti 
<<псувати; різати, рубати•> ( Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 137-138), співвідносного з 
xabati; сумнівною є думка про запозичен
ня з гебрайської мови, пор. гебр. ha ЬаІ 
<<Пан, господар, володар•> (Kartowicz SWO 
91). - Фасмер /V 213; SW І 268. -
Див. ще хаб. 

хабанера <<іспанський народний 
танець, що виник на Кубі•>; - р. болг. 
м. схв. хабанера, бр. хабан3ра, п. ч. 
habaпera, слц. habaпera, слн. habaпe
ra;- запозичення з іспанської мови; 
ісп. (dапса) habaпera, дослівно <<(та
нець) гаванськиЙ•> є первісно прикмет
ником, утвореним від назви міста НаЬа
па <<Гавана•>. - СІС2 902; Kopalir\ski 377; 
РЧДБЕ 789; КІеіп 692. 

хабар <<гроші або речі, що даються 
службовій особі як підкуп•>, [хабара] 
<<хабар•>, [хабарина] <<малий хабар; ко
жен хабар окремО•> Шейк, [хабар[й] 
<<Хабарник•>, хабарник, хабарництво, 
[хабарство] Нед, Куз, [хабарнИк] <<мак
лер•> Нед, хабарничати; - р. хабар, бе. 
хабар, [хабарьt], п. [chabar, chabor], 
болг. хабер <<Вістка, повідомлення·>·, м. 
абер <<ВіСТКа•>, СХВ. хабар, хабер <<Вістка, 
чутка•>; - запозичення з арабської мови 
за посередництвом турецької (тур. haber 
<<повідомлення, вістка, новина•>); ар. babar 
«ТС.•> пов'язане з babara <<дізнаватися•>; 
значення <<Підкуп» могло розвинутися 

на підставі значення <<плата за пові

домлення •>. - Фасмер lV 213-214; 
Горяев Доп. 1, 51; Вегп. І 380; Mikl. 
EW 84; Радлов 11 \693; Lokotsch 60. 

[хабара] <<комірка в сіняХ•> До; -
р. [хибdра] <<Хатка, халупа•>; - можли
во, пов'язане з псл. хаЬ- у значенні 
<<поганиЙ•>, пор. п. [хаЬа] <<старий буди-
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нок, хибара•>; припущення про зв'язок 
з н. арг. kabora <<сховок краденого доб
ра•> (Фасмер lV 234) малоймовірне. -
Див. ще хаб. 

[хабат] <<бур'ян•> ВеНЗн, [хабаттЄ] 
<<бур'яни» ВеНЗн, [хабdчя] <<Хворосн 
Шейк, Нед; - п. [chabie] <<Хмиз; гіл
ЛЯ•>, Ч. (chab] <<Гілка, бадИЛЛЯ•>, СЛU. 
chabie <<ХМИЗ•>; - очевидно, суфіксаль
не утворення від псл. хаЬ-ьjь <<поганий, 
слабкиЙ•>, xabati <<псуватИ•>. - Див. ще 
хаб. - Пор. хабаз, хабз, хабйна. 

[хабатарня] <<завод для вичинки 
козячих шкір•>; - не зовсім ясне; мож

ливо, похідне утворення від незасвідче
ного * хабатар <<козолуп•>, що зводить
ся до псл. xabati <<псувати, бруднитИ•>, 
пор. укр. хdба <<Шкапа•>, п. chaba «ТС.», 
ч. [сhаЬапіпа] <<сухе, погане м'ясО•>. -
Див. ще хаб. 

[хабз] (бот.) <<бузина чорна, Sam
bucus пigra L.; бузина трав'яниста, 
Sambucus ebulus L.; бур'ян•>, [хабзuна] 
«ТС.», [габз] <<бузина трав'яниста•> Mak, 
[хdбза] <<Те.», [хобз, х6бза] <<Те.» Mak; -
п. chabda <<Sambucus ebulus•>, chebdzie, 
chebdziпa, слц. chabz, chabzda <<бузина 
трав'яниста•>, нл. chabz <<засохлі галуз
ки; дрантя•>, chabze не.; Sambucus 
ebulus•>; - похідне утворення від псл. 
хаЬ-ь «поганий»; назва мотивується різ
ким, неприємним запахом рОСJІИНИ. -
Stawski І 58, 62-63; Machek ESJC 197. -
Див. ще хаб. - Пор. хабаз, хабат, ха
бйна, хабуз. 

[хабнна] <<Лозина, різка•> Нед, [ха
бинЮка] <<ТС.•> Нед, Шейк, [хабнuк] 
<<НИЗЬКИЙ чагарНИК•>; - П. СЛЦ. chabina 
<<Прут, різка•>, ч. [сhаЬіпа, chaboviпa, cha
bovec] «ТС.», слн. [hаЬіпа] <<товста різ
ка•>: - субстантивне утворення від 
псл. хаЬ-ь <<ПОганиЙ», xabati <<псуватИ•>. -
Ильинский ИОРЯС 20/4, 137-139; 
3ССЯ 8, 8; Stawski І 58-59; Bruckner 
1 75; Machek ESJC 194. - Див. ще 
хаб. - Пор. хабаз, хабз. 

хабоття <<мотлох, дрантя, ганчі
р'я•>; - бр. хаб6цце; - похідне утво
рення від псл. хаЬ-ьjь <<Поганий», xabati 



ха бот я 

«псувати•>, пор. схв. habav <<брудний, 
драний (про одяг)•>. - Ильинский ИОРЯС 
20/4, 138; Stawski І 58. - Див. ще 
ха б. 

[хаботя] <<неповоротка, загайна жін
ка•>;- мабуть, експресивне утворення, 
пов'язане з хаба, хабета <<шкапа•>. -
Ильинский ИОРЯС 20/4, 137. -Див. 
ще хаб. 

[хабужати] <<змішувати, переплуту
вати, перекидатИ•> Нед, Шейк, [хабу
жЄти] <<ТС.•> тж; - експресивне утво
рення, можливо, пов'язане з хабуз <<За
рості бур'яну•> і далі з псл. xabati <<псу
ватИ•>. -Див. ще хаб, хабаз. 

[хабуз] <<бур'ян Г, осот Mak, зарос
ті бур'яну Шейк•>, [хабузенє] <<тонкі 
сухі гілки, що лежать долі в лісі•> Корз, 
[хабузє] «ТС.•> тж, [хабуззя] <<Зарості 
бур'яну•>; - нерегулярне, можливо, за 
аналогією до синонімічного гамуз, утво
рення, пов'язане з псл. хаЬ-ь <<ПОганиЙ•>, 
xabiti <<псувати•>. - Див. ще хаб. -
Пор. хабаз, хабз, хабнна. 

[хабуля] (ент.) <<Тарган чорний, Ре
гірІапеtа orieпtalis L.•> ВеНЗн; - не зо
всім ясне; можливо, похідне утворення 

від псл. хаЬ-ь <<ПоганиЙ•>, xabati <<псувати, 
бруднити»; очевидний зв'язок з [ка
баля] <<тарган•> і хабай <<тарган-прусак, 
Phyllodromia germanica L.•>; до чергу
вання к - х пор. ковзатися і хав
затися, прикалабак і прихалабок. -
Див. ще хаб. - Пор. кабали, хабай. 

[хав!] <<вигук, що імітує звук, який 
утворюється, коли подавиться курка 

або інша свійська nтиця•> Шейк, [хав
кати] <<КрИЧаТИ хав!•>, хавчати <<ХрИ
ПіТИ•>; - звуконаслідувальне утворен
ня, nодібне до гав; пор. також хав
кати <<Жадібно їсти•>. - Пор. гав1 , 
хава1 • 

[хава1 ] <<Щелепа>>, [хавка, хавкu] 
«рот, горло; морда, рило (у тварин) Г, 
Нед; зябра Шейк; яма під кадиком Ме•>, 
[хавдій] <<ненажера, прожора•>, [хавкун] 
«ТС.•>, [хавчура] <<рот, морда•>, [хавкання] 
«ПОзіхання, зітханнЯ•> ЛЖит, хавкати 
«жадібно їсти; дихати зябрами•>, [хав
кат] <<Позіхати, зітхати•> ЛЖит; - р. 

хавлИк 

хавкать <<ЇСТИ>>, бр. хаваць <<ХВаТаТИ 
ротом•>; - псл. [xav-] <<роззявляти; па
ща•>, яке, можливо, зводиться до іє. 
*kheu- (очевидно, звуконаслідування); 
дзвінкопалатальний варіант кореня *ghеu
відбився в псл. zevati, укр. зівати, р. 
[зевкu] <<щелепа•>; р. хавкать зіставляло
ся з шавкать (Ильинский ИОРЯС 20/4, 
177-178).- Фасмер IV 215.- Пор. 
зів, зіхати. 

[хава2 ] (бот.) <<яглиця, Aegopodium 
podagraria L.•> Mak, ВеНЗн; - слнц. 
xava <<суха гілка; напівзасохле молоде де
ревце•>; - розглядається як результат по

довження вокалізму в корені хv
<<ХВОЯ•>: xv- > xov- > xav-. - 3ССЯ 8, 23. 

хавсів <<Вигук, що імітує крик пере
пела, пугача та деяких інших птахів•>, 
хавкати, хававкати; - звуконасліду
вальне утворення, пор. кавкати <<вигук, 
що імітує КІ?ИК галки•>. - Пор. кав. 

[хавдідj (орн.) <<одуд•> ЛЧерк; -
звуконаслідувальне утворення, що ви

никло внаслідок імітації крику одуда і 
зближення з іншими подібними назва
ми цього птаха (пор. варіанти !)дід, 
удuд). - Пор. одуд. 

[хавел] <<нікчема, квач•> Л, [хавела] 
«ТС.•> тж; - не зовсім ясне; можливо, 

експресивне утворення, пов'язане з псл. 
xav- <<роззявляти; паща•>, пор. семан

тично та експресивно подібні роззЯва, 
р. разЯва, fазuня. -Див. ще хава'. 

[хавела <<дірка у волячому диш
лі•>; - не зовсім ясне; можливо, пов'яза
не з псл. xav- <<роззявляти; паща•>. -
Див. ще хава1 • 

[хаверя] <<вихор, буря <n•> Г, 
Чаб; - експресивне утворення на ос
нові хвера, хв[яти (псл. XOV-, XV- <<ВіЯ
ТИ•>). -Пор. хвера, хвйрса, хвіяти. 

[хавіра] <<злиденна хата, халупа•>; -
утворення неясного походження; пор. 

однак п. арг. chawira <<схованка; велика 
кишеня», можливо, від ховати. - SW 
І 273. 

[хавлнк] (зоол.) <<Хом'як, Cricetus 
frumentarius РаІІ.•> ВеНЗн; - похідне 
утворення від хава <<щелепа•>; назва 
мотивується, очевидно, наявністю в цих 
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гризунів защічних мішків, за допомо
гою яких вони носять зерно в нору про 

запас на зиму. - БС3 46, 304; УРЕ 
15, 527. -Див. ще хава1 • 

[хаврашок] (бот.) <<резеда жовту
вата, Reseda luteola L.•> Mak; - оче
видно, пов'язане з назвою тварини хов
рах, зменш. ховрашок, оскільки жов
туваті пухнасті волоски рослини нага
дують тварину. - Нейштадт 293-294. 

хавтур <<плата натурою духівницт
ву за відправлення різних обрядів; по
минки; подачки старцям; хабар•>, хав

тура «ТС.•>, [хавтурник] <<Хабарник; той, 
хто бере плату натурою•>, [хавтур'я] 
<<хавтур•>, [хаптурІ «Хабар•> Нед, Куз, 
[хаптура] <<хавту&•> СУМ, [хаптурник] 
<<хабарнИК>> СУМ, [хаптурництвоj, [хав
турнuй] <<Любитель хавтур», [хавтуру
вати, хаптурувати]; - р. [халтура] 
<<ПОМИНКИ•>, бр. xafjтypьr <<ПОХОрОН>>, др. 
халтоларь, халтуларь <<архівісТ», п. 
chattury <<ПОМИНКИ•>; - запозичення з 
грецької мови; сгр. хартоuЛарtщ (елат. 
chartularium) <<список померлих, який 
читає священик, молячись за упокіЙ•> 
утворене ВіД xapTf]<;; <<ПаПірус, ЗаПИС•>. -
Чижевський ZfSIPh 22, 358-359; Фас
мер-Трубачев IV 218; SW І 269; 
Bruckпer 175. - Див. ще карта, хар
тія. - Пор. халтура. 

хаджі <<Почесний титул мусульма
нина, що здійснив паломництво до Мек
КИ•>; - р. болг. хаджu, бр. хаджьі, п. 
hadzi, схв. хаджи, слн. hadzi; - запо
зичення з турецької мови; тур. haci 
<<Паломник, прочанин (до Мекки)•> по
ходить від ар. bagg, мн. bag!g <<ТС.•>, 
утворе ного від дієслова bagga <<Ходити 
на прощу•>, яке зіставляється з гебр. 

bagh <<СВЯТО>>, baghagh <<ХОДИТИ На Про
щу; святкувати•>. - СІС2 902; Черньtх 
ІІ 332; St. wyr. obcych 265; Kopaliriski 
379; РЧДБЕ 789; Skok І 646-647; 
Lokotsch 61; КІеіп 693. 

[хадрейник] (бот.) <<Валеріана ап
течна, Valeriaпa officiпalis L.•> Mak; -
неясне. 

хазари (іст.) <<ТЮрКСЬКі напівкочові 
племена, які в І тисячолітті н. е. жили в 

148 

хай 

Південно-Східній Європі•>, хозари, хоза
рин, хозарський Куз; - р. хозарьr, ха
зарьr, бр. хазарьt, др. козаре (мн.), п. 
chazar, Ч. chazafi, бОЛГ. хазари; - за
ПОЗИЧеННЯ з тюркських мов; тюрк. 

*kazar, джаг. хазар <<блукати, втікати» 
пов'язане з тюрк. kez- <<ХОдити, блука
ти, мандруватИ•>; від цієї етнічної назви 
походить, очевидно, й укр. козарлЮга 
фам. <<козачище•>. - Фасмер ІІ 278; 
Mikl. EW 136; Радлов ІІ 1689; Lokotsch 
91. - ПоJ?. козак'. 

[хазіяj <<ЗДОрОВИЛО•>; - р. хазина 
<<Велика розміром річ; здоровило•>; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
озіЯ <<Щось велике, незграбне; громад
дЯ•>; пор. також п. chasa <<зграя; велика 
кількість». 

хазЯїн носподар, власник якогось 
господарства, речей, майна і т. ін.•>, ха
зЯй, хазЯйка, хазЯйчик, хазЯйство, 
[хажай, хажаїн, хажайка] Нед, [ха
зЯїн, хазЯйка, хозЯйство] Нед, хазяї
навИтий, хазяїнувсітий, хазяйновИ
тий, хазЯйлИвий УРС, Г, Нед, [хазяй
ковuтий] Нед, [хазяйовuтийІ Чаб, [ха
зяйовлuвий, хазЯйсливий] Кур, [хозЯй
стливий] Нед, хазЯйський, хазЯйчин, 
хазяйновИта, хазяїнувати, хазяйнува
ти, хазяювати, [хазяїнувати] Нед, tха
жайствувати] Нед, [охазяїнуватися] 
<<завести господарство•>; - р. хозЯин, бр. 
[хадзЯін], др. ходзя, болг. хазаин; -
запозичення з тюркських мов; тат. (мі· 
шарське) хузай <<ТС.•>, тур. hoca <<учИ· 
тель, професор; духовна особа, мулла», 
чув. хоіа, xuia <<Господар», дтюрк. хо3а 
походять від перс. xoja (xayaja) <<майс· 
тер; художник; учитель•>. - Фасмер IV 
254; Чернь1х ІІ 346; Дмитриев 568; 
РЧДБЕ 789; Вегп. І 400; Mikl. EW 90, 
ТЕІ І 309; Радлов ІІ 1708; Lokotsch 68; 
Vambery 91. 

хай; - бр. хай; - похідне утво· 
рення від імперативної форми дієслова 
хаяти <<ЗаЛИШаТИ, ПОКИДаТИ•>; ДО СЄ· 
мантики пор. модальну конструкцію н. 

Іар іhп arbeiten <<Хай він працює•>, букв. 
<<залиш його працювати•>. - 3ССЯ 8, 
12. -Див. ще хаяти. - Пор. нехай. 



хайло 

[хайло] <<Челюсті (у печі)•> Шейк, 
~рот, паща щуки•> ЛЖит; - р. хайл6 
(згруб.) <<Горло; челюсті (у печі); рот, па
ща; роззява, крикун, горлань•>, [хсійло] 
(лайл.) «rлотка•>; - похідне утворення 
від псл. xajiti <<Чистити; лаяти, свари
ТИ», яке пов'язується з іє. *ks-a-i <<ТС.•>; 
дзвінкопалатальний варіант *ghei- від
бився в псл. *zeti, zejq, укр. зЯти; р. 
хайл6 пов'язується також з незасвідче
ним *хаяло, яке вивоДиться з хаяти 
~лаяти•>, пор. стойло < *стояло (Со
болевский РФВ 65, 402). - Фасмер 
IV 216; Мельничук 3тимология 1966, 
218; 3ССЯ 8, 11, 12. - Див. ще хая
ти. - Пор. зЯти. 

[хайна] <<буря•> ЛЧерк; - п. chaja, 
haja ~хуртовина•>, слнц. xaj <<те.; сніг із 
дощем•>; - експресивне утворення зву

конаслідувального характеру (BrUckner 
175); пов'язується також з р. [хай] <<дО
свід; сила•>, укр. хай <<нехаЙ•>, що є по
хідними від псл. xajati (3ССЯ 8, 12). 

[хакан[ <<ХаН•> "Куз; - др. хаган'Ь, 
каган'Ь; - запозичення з тюркських 

мов; тур. монг. xaqan, ha~an <<монарх, 
хан•> є результатом метатези давнішого 
kayan (qayan), первісно монгольського 
слова, що вважається запозиченим з 

китайської мови (кит. k~ <<великиЙ•>, 
kuan <<Правитель•>). - Фасмер ІІ 155; 
Мелиоранекий ИОРЯС 7/2, 289; 10/4, 
120; Skok І 654; Mikl. EW 108, ТЕІ І 
306; Радлов ІІ 71, 104, 1660. - Див. 
ще каган. - Пор. хан. 

хакати; - р. хсікать, схв. хака
ти; - утворення, що виникло від звуко
наслідуваJІьного вигуку ха внаслідок фо
нетичного оформлення шуму від коротко
го різкого видиху; до сJювотвору пор. 
бекати, гакати і ПОД. - Пор. хек! 2 

[хаква] (орн.) <<слуква, вальдшнеп, 
Scolopax rusticola L.•>, ксіква <<ТС.•>; -
не зовсім ясне; можливо, звуконасліду
вальне утворення, мотивоване характер

ним криком птаха; проте не виключений 
зв'язок з хсіва <<щелеnа•> з огляду на 
довгий дзьоб птаха. - Птиць1 СССР 
273-274. - Пор. хакати. 

хакі <<ТКаНИНа або ОДЯГ сірувато-зе
ЛеНОГО кольору з коричневим відтін-

халавкати 

КОМ•>; - р. бОJІГ. ХсlКИ, бр. хакі, П. Ч. 
khaki; - запозичення з англійської мо
ви; англ. khaki <<КОльору хакі, захисно
го кольору•> через гінді або урду khakт 
<<запилений, кольору пилу•> походить від 
перс. khak <<ПИЛ, порох•>; зв'язок з ін
дійським словом тлумачиться тим, що 
військове обмундирування захисного 
кольору вперше з'явилося 1857 р. в ан
глійських армійських загонах в Індії.
СІС2 903; Чернь1х ІІ 329; Kopalir\ski 489; 
КІеіп 844. 

хала <<ПЛеТена булка ВИдавженоЇ 
форМИ•>; - р. хала, бр. XclЛcl, П. chafa, 
ч. challa; - запозичення з мови ідиш; 

ід. хаІе <<ЄВрейська булка•> ПОХОДИТЬ від 
гебр. ~allah <<суботній білий хліб•>. -
ССРЛЯ 17, 11; Чернь1х ІІ 329; St. wyr. 
obcych 109; SW І 269. 

[халабайдати] <<змішувати, міша
ТИ•> Шейк; - не зовсім ясне; можливо, 
експресивне утворення на основі холи
беіти ~хитати•>, колибати «ТС.•>; не ви
ключений також зв'язок із [калабсій] 
«rультяй, ледащо•>, [калабсілuкІ «Гар
мидер, колотнеча•>. 

хаJІабуда <<убога оселя, хата; кри
тий віз; конура, курінь, будка», хала

будисько; - р. халабуда, халабуда, 
n. [chatabuda] «ТС.•>; -достовірної ети
мологїі не має; розглядається як склад

не слово, утворене з основи хал- <<дріб
ні гілки•> (пор. укр. халуззя <<гілки, 
хмиз•>) та слова буда <<курінь, будка» 
(Львов 3ИРЯ І 1960, ЗЗ); зіставлялося 
з халупа, халуга (Ильинский ИОРЯС 
20/4, 163-164, проти Фасмер IV 
256). - Фасмер-Трубачев IV 256. -
Див ще буда1 • - Пор. халупа. 

[халабузда] <<листя, що залиша
ється на діJІЯНці, де росла капуста або 
буряки•>; - не зовсім ясне; можливо, 

похідне від хабуз <<бур'ян•>, хабуззя 
«ТС.•>, утворене за допомогою інтрузив
ного складу -ла- для надання слову 

більшої образності. -Див. ще хабаз. 
[халавкати] <<Жадібно їсти, хавкати•> 

Г, Нед, Ме, О; - експресивне утворен
ня від хсівкати, розширене інтрузивним 
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складом -ла- для підсилення афективно

го характеру слова (пор. бамкати -
баламкати). - Див. ще хава1 • 

[халадайка] <<літній халат Шейк; 
верхній жіночий одяг весняний і осін
ній, довгий, з фалдами ззаду Кур, Чаб; 
простора блуза Ва•>; - очевидно, по
в'язане з халат (з неорганічним озву
ченням прикінцевого -т); утворене за 
зразком розкладайка <<рід складаного 
ліжка•>, тарадайка і под. - Див. ще 
халат. 

халазія <•Прочухан, биття різками; 
неприємність, лихо•> СУМ, Нед, Куз; -
запозичення з грецької мови; гр. хсй..а~а 
«rрад, дощ із градом•> етимологічно спо
ріднене з укр. ожеледь; увійшло в мову, 
мабуть, із семінарського жаргону. -
Див. ще ожеледь. 

[халамаідол] <<лайливе слово•>; -
складне слово, утворене з іменників ха
лама й ідол; перший компонент неяс
ний, можливо, пов'язаний з халамей, 
халамій - лайливими прізвиськами єв
реїв; можуть зводитися до ід. golem <<Го
мункулюс, штучно створена єретиком 

людина•> (гебр. golem <<постать людини 
(із глини, снігу і т. ін.)»), або до хламИ
да, халамИда <<Верхній одЯГ•> (жиди
халамИди ВеБ). - Див. ще ідол, хла
мИда. 

[халаман] <<Наймит Шейк; хитрощі, 
підступи Шейк, Нед•>; - очевидно, фо
нетичний варіант слова хараман (див} 

халамИда <<Верхній одяг, плащ•>, [ха
ламИйка] <<легенька літня кофточка, під
жачок•> Мо; - результат експресивної 
фонетичної видазміни слова хламИда 
(див.). 

халамИдник <<босяк, голодранець; 
бешкетник, пустун•>, [холомuдник] «ТС.•> 
Шейк, [халамuндрик] <<неохайна й не
культурна людина•> ЛЧерк, [хламuд
ник:] <•босяк•>, [хламідникj <•босий, бід
НЯК•> Куз, Она; - експресивне утво
рення від халамИда <<Хламида, верхній 
одяг•>, пор. жидИ-халамИди ВеБ (з 
несхвальним відтінком), пор. ще в се
мантичному плані плащувсіті цигани 
(також із несхвальним відтінком). -
Див. ще халамИда, хламИда. 
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[халамужник] (зоол.) <<Хлорогон, 
Chlorogoпium•> Нед, Шейк; - неясне. 

[халандрусь] <<ненажера•>; - не зо
всім ясне; можливо, нерегулярне експре
сивне утворення на основі слів халав
кати <<багато їсти, жерти•>, халасати 
<<Жадібно ЇСТИ>>. - Пор. халасати. 

[халасати] <<жадібно їсти, жерти•>, 
[халасувати] «ТС.•>, [халасун] <<ласун•>, 
[халоватиІ <•Їсти із задоволенням, сма
куваТИ•>, [хсілус] <<ласун•>; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з болг. хала 
<<Ненажера•>. 

(халастра] <<ГОЛОДранці; ПОТОЛОЧ•>, 
[халЯстрати] <<недбало носити одяг, 
м'яти, рвати» Нед, Шейк, О, [халас
тати, харастати] <<ТС.•> Нед, Шейк; -
бр. [халсійстра], п. [chatastra, chalas
tra, hatastra. hatajstra] «Юрба, натовп; 
голота•>, ч. halastra, chalastra «ТС.•>; -
не зовсім ясне; можливо, виникло на ос

нові нгр. халаатра <<розлад (планів, за
думів і под.)•>, отже, <<щось (у тім числі 
людська спільнота), приведене в безлад•>. 

ХаЛаТ <<ДОВГОПОЛИЙ ПрОСТОрИЙ ВерХ· 
ній одяг; легкий робочий одяг, який 
надягають поверх звичайного одягу», 
[халат] <<фуфайка•> Шейк, [халатИна, 
халатuсько] <<ХаЛаТ» Шейк, [халат
ник] <<ТОЙ, хто носить халаТ» Шейк, 
халатність, халатний; - р. бр. болг. 
халат, п. chatat, ч. слц. chalat; - за
позичене з арабської мови через посе
редництво турецької; тур. h1l'at <<ТС.» 
походить від ар. ЬіІ'а (мн. ЬіІа') <<Почес
ний одяг, яким східні монархи нагоро
джували своїх підданиХ•>, утвореного від 
ЬаІа'а <<роздягатися; дарувати•>. - Дмит
риев 549; Фасмер IV 21 7; Чернь1х IJ 
329-330; BпJckпer 175; Machek ESJC 
195; Holub-Lyer 202; РЧДБЕ 790; St. 
wyr. obcych 109; Вегп. І 383; Mikl. ТЕ! 
І 309; КІеіп 634; Lokotsch 68-69; Рад
лов ІІ 1722. 

[халаш] <<Шалаш•>, [халашникІ <<КУ· 
рінь, який роблять у полі або в дворі 
над погребом•> Ва, Чаб; - фонетичний 
варіант слова шалаш, що з'явився, мож
ливо, під впливом халупа, халабу
да. - Див. ще шалаш. 



халатувати 

[халашувати] <<КаструватИ•> Дз, [ха
лаштати] <<ТС.•>, [халаштан] <<каст
ран, [халаштун] <<ТОЙ, хто каструє 
тварин~; - очевидно, експресивна ви

дозміна дієслова ХОЛОСтuти <<Кастру
ВаТИ тварИН•>. - Див. ще холостИй. 

[халаща] <<Хмиз~. [халащина] <<лі
сові хащі•>; - не зовсім ясне; можли
во, виникло внаслідок контамінації слів 
[халуззя] <<ВіТИ, ХМИЗ>> Та хаща (дИВ.). 

халва ~кондитерський виріб з про
тертого (переважно соняшникового) 
насіння або потовчених горіхів з кара
меллю•> УРС, Куз, СЧС, [хальва] Она, 
Куз; - р. бр. болг. халва, П. chatwa, 
hatwa, Ч. chaJva, СХВ. Халва; - ЗаПОЗИ
ЧеНе з перської мови через тюрко-араб

ське посередництво (тур. helva, аз. 
hалва, узб. халва, туркм. халва); перс. 
ар. balwa <<цукерки; халва, страва з боро
шна, меду та цукру•> пов'язане з ар. helv, 
helu «солодкиЙ•>. -Акуленко 142; Дмит
риев 549; Абаев 625; ССРЛЯ 17, 16; Фа
емер IV 217; Чернь1х ІІ 330; St. wyr. ob
cych 109; Скорчев БЕ 1956/2, 166; Skok 
І 652; Mikl. ТЕ 1 І 305; Радлов ІІ 1 759; 
Lokotsch 63. 

[халеб] <<назва собаки в загадці»; -
не зовсім ясне; можливо, запозичення з 

гебрайської мови; пор. гебр. kelebh «соба
ка~. арам. kalbi1, еф. kalb, ак. kalbu <<ТС.•>. 

халеnа <<Прикра Подія; неприєм-
НіСТЬ•>, (халепа, халєпа] <<Негода, непого
да~ ЛЖит, [халипа] <<ТС.•> Бі, [халеп] 
Номис; - р. [халепа], бр. халепа, [ха
ліпаІ <<сніг із дощем, сльота•>; - запози
чення з грецької мови; гр. хаЛєтr<х (мн.) 
«Труднощі, тягар•>, хаЛєтr6<;; <<важкий, 
обтяжливий, болісниЙ•> етимологічно не
ясні; необrрунтоване припущення про 

СПОріднеНіСТЬ З р. халуй «ТИНа~. СХВ. хала 
•бруд~. вірм. xil <<брудний» (<*khelo-) 
(Peterssoп IF 43, 77, проти Фасмер IV 
217-218); припускався також корінь 
*Іер-/Іір- при експресивному префіксі 
ха- і зближувалося з р. [шалепа] <<Не
года, сльота», бр. [шаліпа] «ТС.» (3ССЯ 
8, 14).- Критенко Мовозн. 1973/2, 
31; Бузук ЗІФВ 7, 69; Frisk ІІ 1067; 
Boisacq І 048. 

халуrа 

[халимерус] <<горілка•> Шейк; - не 
зовсім ясне; можливо, виникло в бурсаць
кому середовищі на основі нгр. хаЛГJІ..ІЕра 
<<добридень! доброго здоров'я!•> (пор. 
примавку при бенкетуванні: <<Доброго 
здоров'я, пивши!•>) з доданням ла
тинського закінчення -us. 

халтура <<побічний легкий заробі
ток; несумлінна робота•>, халтурник, 
халтурщина, халтурний, халтури
ти; - р. бр. болг. халтура, п. chat
tura; - утворене на основі іменників 
хавтур, хавтура <<плата натурою за 
відправлення релігійних обрядів; помин
КИ•>; значення <<пожива, побічний легкий 
заробіток•> набуло поширення в після
революційні роки, особливо серед ро
сійських акторів; з театрального жарго
ну та з мови блатних слово ввійшло в 
розмовну мову.- ССРЛЯ 17, 18-19; 
Фа емер-Трубачев IV 218; Чернь1х П 
330-331; Kopalinski 164; Bri.ickпer 175. -
Див. ще хавтур. 

[халуrа] {бот.) «фукус пилчастий, 
Fucus serratus L. Mak, Fucus vesiculo
sus Шейк•>, [халуззя] <<Віти, хмиз», ст. 
халуга <<вулиця (1596); вулиця; хатка 
убогого (1627).>; - р. [халуга] <<заго
рожа в полі•>, [халужина] <<довга хво
ростина•>, бр. [халуга] <<стара хата, 
плетений або земляний курінь•>, др. 
халуга <<ТИН, огорожа; вулиця», ч. слц. 

chaluha (бот.) <<фукус, морська водо
рость•>, СХВ. халуга <<Морська ВОДО
рОСТЬ, морська трава; бур'ян, [густий 
ліс]; Яр, ВИЯрОК•>, Халужина <<Груба, 
велика сплетена трава, бур'ян•>, слн. 
haloga <<МОрська водорость; чагарник•>, 
стсл. хмжгА <<ТИН, паркан, огоро

жа•>; - псл. xaiQga <<галуззя; кущі; за
рості; загорожа•> є похідним утворен
ням від xala, хаl-ь (Lehr-Sptawinski JP 24, 
40-41; Львов 3ИРЯ І 27-38; 3ССЯ 
8, 15); немає достатніх підстав убачати 
в слові корінь *gal- (з переходом g > х) із 
знгченням кольору (пор. дінд. kala-. <<ЧОр
ниЙ•>) і суфікс -Qga (Machek ESJC 195) 
або зіставляти його з назвами верби: 
лат. salix, сірл. sail (< sali), дісл. selja 
та ін. (Львов 3ИРЯ І 38). - Фасмер-

151 



халупа 

Трубачев lV 218-~ 19; BrUckner 175-
176; Machek ESJC 195; Holub-Lyer 
202; Skok І 652; Vries AEW 469. -
Пор. шалина. 

халупа, халуп~на, халйпка, ха
лйпник, халйпниця, халупч~на; - р. 
бр. халйпа, п. chatupa, [chatpa, chatup], 
ч. chalupa, [chalpa], слц. chalupa, cha
lup, вл. khatupa, нл. chatupa, схв. ha
lupa, слн. halupa; - розглядається як 
давнє запозичення з іллірійської мови 
через посередництво германських і при

пускається зв'язок з [кол~ба] як з дав
нішим запозиченням безпосередньо з 
того самого джерела (3ССЯ 8, 15-
17); менш обгрунтовані спроби виводи
ти від псл. хаІ- <<хворост•> (отже, халй
па первісно <<сплетена з хворосту хати

на•>- Львов 3ИРЯ І 30-31, 37-38), 
від кореня хаІ- звуконаслідувального 
походження (Ильинский ИОРЯС 20/4, 
163) і гіпотетичного кореня *lup-, що 
відповідає н. Laube <<альтанка•> (Ma
chek ESJC 195); зіставлялося з халйга 
(тобто первісно <<плетена загорода•> -
BrUckner 175-176); висловлювалася дум
ка про запозичення з грецької мови че
рез тюркське посередництво (Matze
nauer 179; Mikl. ТЕ 1 І 324, EW 125; 
Kartowicz SWO 93, проти Bern. І 383; 
Ильинский ИОРЯС 20/4, 163; Фасмер 
lV 219). - Фасмер-}рубачев lV 219; 
Stawski І 59; Schuster-Sewc 372-373. -
Див. ще колИба. 

халцедон <<Мінерал, різновид квар
цу•>, ст. халкидwн'Ь (1627); - р. бо лг. 
халцедон, бр. халцадон, п. ч. chalcedon, 
слц. chalcedon; - запозичення з ла
тинсько·! мови; лат. chalcedбnius <<ТС.•> 
походить від гр. хаЛхГ]Ьwv «ТС.•>, утворено
го від назви грецького міста ХаЛхГ]Ьwv 
(Мала Азія, тепер район Стамбула); 
перший компонент назви, можливо, 
ідентичний з гр. хаЛх6<;; <<руда, мідь, 
бронза•>, запозиченим з якоїсь східної 
мови; є думка, що гр. хаЛх6<;; і слов'ян
сько-балтійську назву заліза (лит. 
gelezls, укр. залізо) запозичено з одно
го джерела (Frisk 11 1070). - СІС2 903; 
St. wyr. obcych 109; Kopalinski 164; SW 
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І 269; Machek ESJC 195; Ho\ub-Lyer 
202; КІеіn 265; NSD 443. - Пор. 
залізо. 

хал~ва оверхня трубчаста частина 
чобота, що прикfиває литку•>, lхалЯ
вuще], [халЯвиці Шейк, [халЯва] Нед, 
захалЯвний; - р. [халЯва], бр. халЯ
ва, п. cholewa, ч. [chalava, halava], ст. 
cholava <<Кусок тканини для обв'язуван
НЯ•>, в.1. kholowa. НJІ. cholowa, схв. [holeva] 
<<Панчоха•>; - псл. xo\'eva, розглядаєть
ся як похідне від дієслова xoliti (3ССЯ 
8, 59-60); припускалося запозичення 
із циганської мови (Горяев 394; Mikl. 
EW 85; Machek Slavia 16, 211 ); циг. 
холов, [холова] <<Штани, шароварИ•> 
швидше, навпаки, слов'янського nохо
дження; висловлювалася думка про 

спорідненість з холоша, холошні (схв. 
хлача <<ПаНЧОХа•>) і З П. chton~c <<ВбИ
ратИ в себе, всмоктувати•> (тоді п. 
cho\ewa первісно «Те, що обгортає•> -
Stawski І 74-75; BrUckner 182); ма
лоймовірним є і зведення слова до псл. 
*ха\-, *хо\- із звуконаслідувальним зна
ченням (халЯва <<Те, що шумить•> -
Ильинский ИОРЯС 20/4, 156); безпід
ставно зіставлялося з лат. caliga <<ЧО
біТ» (Matzenauer 179); не обгрунтоване 
припущення про те, що п. cho\ewa є 
джерелом для укр. халЯва (Zar~ba JP 
51, 1, 5). - Фасмер lV 220. - Пор. 
холоша. 

хал~ндра <<старовинний циганський 
танець•>; - неясне. 

[хашіпа] <<Старий. зморщений гриб 
Нед, О; старе хутро ШеЙК•>; - не зо
всім ясне; можливо, афективне утво
рення, що виникло під впливом шлЯ
па (пор. шапка гриба). 

[халsістати] <<тягати одяг, не берег
ти його, м'яти•> Шейк; - не зовсім яс
не; можливо, пов'язане з фалнскати 
<<ШВидко зношувати, необережно носи
ти (одяг)•> Ме і з п. chlastac <<бризкати 
болотом•>, яке вважається звуконаслі
дувальним утворенням (Stawski І 65-
66). - Пор. фал~скати. 

[халясувати] нанцювати, стриба
ти, скакатИ•> СУМ, Нед, Шейк; - не 



хам 

зовсім ясне; можливо, експресивне утво

рення звуконаслідувального характеру, 

пор. р. хлЯстать. 
хам 1 <<зухвала, груба, нахабна лю

дина•>, хамло, [хамлЮгаІ, [хамрuло] 
Нед, Шейк, [хамрій] Нед, хамство, 
[хамула] <<Неотеса, незграба, хам•> (Клим
чук ЛексПол), [хсімний] <<гордий, заро
зумілий, nихатиЙ•>; - р. бр. хам, п. 
cham, ч. слц. cham, цсл. Х"м'Ь; - ви
никло внаслідок переосмислення власно

го імені Хам, запозиченого через цер
ковнослов'янське та грецьке посеред
ництво з гебрайської мови; гебр. l)am 
є іменем одного з трьох синів Ноя, за 
Біблією, проклятого батьком за непова
гу до нього; пов'язувалося також з тур. 

ham <<грубий, невихованиЙ•> (Горяев 394, 
проти Фасмер IV 220). - Чернь1х ІІ 331; 
Stawski І 59; BrUckner 176; Machek 
ESJC 195-196; Holub-Lyer 202; Mikl. 
EW 423. 

[хам! 2 ] (виг.) нам•> Шейк; - р. бр. 
болг. [хам], п. ч. вл. ham, слн. ham; -
звуконаслідувальне утворення, що з'я
вилося внаслідок імітації гортанного шу
му, який виникає при пожадливому ква
танні їжі; паралельне до гам. - Ильин
ский ИОРЯС 20 І 4, 17 4; Фасмер IV 
220; 3ССЯ 8, 17-18.- Див. ще 
rам2 • 

(хамадей] <<Видовбана з дерева сіль
ниця•> ЛПол; - неясне. 

хамазеЙ <<Громадська. комора•>; -
утворення, паралельне до гамазей, що 
виникло в результаті видазміни слова 
магазИн, [магазей]. - Див. ще rама
зей, маrазей. 

[хамайда] <<Волоцюга, дармоїд•> Нед, 
Шейк; - п. [gamajda] <<Слабий; леда
чий; неохайниЙ•>, ч. chamajda <<хам•>, 
слц. chamajda <<неохайна жінка•>; - за
позичення із західнослов'янських мов; 
п. [gamajda] пов'язується з (gamac si~] 
«іти поволі, хитаючись•> (Stawski І 
253-254), ч. і слц._ chamajda - з cham 
«ХаМ•> (Machek ESJC 196). 

хамаркати <<ЧИТаТИ НерозбірЛИВО, 
пjд ніо; - п. chamrac <<балакати•>; -
ексnресивне утворення звуконаслідуваль-

хамИти 

ного характеру (пор. вигуки гм, хм). -
Пор. харамаркати. 

хамелеон <<різновид невеликої ящір
ки, яка має здатність змінювати своє за

барвлення під впливом зовнішніх при
чин; перен. безпринципна людина•>; -
р. бр. болг. хамелеон, п. kameleon, 
chameleon, ч. слц. chame\eon, вл. cha
meleon, м. хамелеон, камелеон, схв. 
хамелеон, камелеі5н, слн. kameleon; -
запозичене з грецької мови (можливо, 
через посередництво Jrатинської; пор. 
лат. chamae\eon); гр. хщюtЛЕ.wv <<хаме
леон•>, букв. <<Лев на землі•> (можливо, 
~емітськ_о-аккад~ька кальк~), утворене. з 
ІменниКІв ХЩJШ <<На земЛІ•> (дав. в. вщ 
x~wv <<земля•>), що відповідає лат. hu
mus <<земля•>, псл. *zemja, укр. землЯ, і 
ЛE.wv <<Лев•>. - СІС2 903; Фасмер IV 
220-221; Черньrх ІІ 33 1-332; Kopa\inski 
468; Ho\ub-Lyer 202; Frisk ІІ ІІЗ, 1071, 
1098; Boisacq 575-576, 1049-1050. 
Див. ще землЯ, лев1 • 

хамелИти - див. хамлати. 
[хаменИти] <<доводити, переконува

ТИ•> Г, Куз, [хаменuтися] <<оглядітися, 
опам'ятатися•> Куз, Нед, Шейк, (хаме
нутися] Куз, схаменутися; - досто
вірної етимології не має; висловлюва
лася думка про запозичення з німецьких 

говірок укр. схаменутися (свн. schamen 
sich <<соромитися•> - Кобилянський Зб. 
наук. праць І 82), але вірогідніше при
пустити спільне походження з цих го
вірок усіх слів; свн. schamen (двн. scama 
<<сором, ганьба•>, нвн. Scham <<Сором•>) 
споріднене з днн. skama <<сором•> і зво
диться, можливо, ДО і є. *sкam- І sкem-, 
розширеного варіанта від *каm- І кеm
<<крити, покривати•>: на користь цієї 
етимології може свідчити російська 
nаралель: крьtть <<покривати» і <<Лаяти 
кого-небудь, ганьбити•>. - Кluge-Mitzka 
634; К\еіn 1430; Vries AEW 512. - Див. 
ще схаменітися. 

[хамИтиJ <<чистити, прибирати» Нед, 
[хсімно] <<чисто, охайно•> Нед, Шейк; -
очевидно, nохідне утворення від псл. 
*(s)kem- І (s)kom- І хат- <<різати, дро
бити•> через значення <<усувати що-не-
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будь шляхом зрізування, відкидання•> 
(пор. чuстити 6дяг і чИстити кар
топлю). 

хаміль (уживається при вказівці на 
непомітний швидкий відхід, зникнення 
кого-небудь), хаміль-хаміль; - звуко
образне слово, що виражає обережну 
або незграбну ходу, утворене на основі 
псл. xamati, пор. слц. chamtat' sa <<ПО
спішатИ•>, слнц. hamac <<Красти•>. - ЗССЯ 
8, 17-18. 

[хамінок] <<чорн; - не зовсім яс
не; можливо, нерегулярне ексщJесивне 

утвоr.ення, пов'язане з [хам6ри] <<Піть
ма•>, [хамородь] «Тінь, темрява•> (див.). 

[хамкотіти] <<гугнявитИ•>; - ч. [chum
tat] «ТС.•>, слц. chumtat'; - звуконаслі
дувальне утворення; пор. гм, хм, що 

вимовляються в ні_с при закритому ро

ті. - Machek ESJC 209. 
[хамлати] <<повільно, з великими 

труднощами жувати•> Нед, [хамляти] 
<<тс.» Шейк, [хамелuти] «ТС.•> Г. Нед, 
Шейк, [хамнути] <<гамнути, з'їсти, ковт
нути•>; - ч. [chamlat] <<Швидко ковта
ти, жадібно їсти•>, chamulat' <<Їсти з пов
ним ротом•>; - експресивне утворення 

звуконаслідувального характеру від ви
гуку хам! - Див. ще хам!2 • - Пор. 
··амлати, хламати. 

[хамннк] <<хабник, чагарник•>, [хам
ло] <<ГіЛЛЯ, ХМИЗ»; - ОЧеВИДНО, фоне
ТИЧНа видазміна первісного [хабнuк] 
під впливом [хамуз] <<дрізки•>. - Див. 
ще хабнна. 

[хамородь] «Тінь, темрява•>, [хама
ри] <<Пітьма•> О, [хамродь] <<Тінь, темря
ва•> Нед, [хuмородь] «ТС.•>; - ч. cham
rad' <<хворост; мотлох•>, ст. chamrad, 
chomrad <<чагарник; сміття•>, слц. chamrad' 
<<хворост; мотлох; набрід•>; - псл. *xa
mordь, де припускається основа *-mordь 
при експресивному пр~фіксі ха- (ЗССЯ 
8, 18). - Machek ESJC 196; Ильинский 
ИОРЯС 16/4, б. - Пор. хнморода. 

[хамран] <<чаклун, знахар, ворож
биТ» Нед; - не зовсім ясне; можливо, 
похідне утворення від незасвідченого 
* хамрати <<шептати, ворожити•>, пор. 
п. chamrac <<балакати; торсати•>. - Пор. 
хамаркати. 
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[хамрнло] <<неохайна, нечепурна 
людина•> Нед, Шейк, [хамрій] <<ТС.•> 
тж; - експресивне утворення на ос

нові пейоративного хам. - Див. ще 
хам 1 • 

хамса (іхт.) <<дрібна морська про
мислова риба з родини оселедцевих, 
камса•>; - р. хамса, хамза, бр. хамса, 
болг. хамсuя; - запозичення з тюрк
ських мов, найімовірніше, з турецької, 
пор. тур. hams1, hapsт <<ТС.•>. - Фасмер 11 
175, lV 221; ГСЗ З, 233; Скорчев БЕ 
1956/6, 161; РЧДБЕ 791.- Пор. 
камса. 

[хамудь] <<Неотеса, бовдур, мугир~ 
ВеЗн; - не зовсім ясне; можливо, екс
пресивне утворення з пейоративного пре
фікса ха- і слова мудь <•неотеса, теле
пень•>. -Див. ще мудь2 • 

[хамуз] <<гамуз, дрізки•> Нед, Шейк, 
[хамазнЯ] <<дрібно побиті гілки, лозин
НЯ•> ЛЧерк, [хамуззя] «ТС.•>, [хамузuн
ня] <<залишки листя й огудиння овоче
вих рослин на городі•>; - варіант сло

ва гамуз; початкове ха- підсилює експре
сивність (пор. пейоративне префіксальне 
ха- в хамородь, хамудь). - Див. ще 
гамуз'. 

[хамула] <<погана їжа, погана юшка 
ВеЗн, Нед, бурда О; страва з варених 
яблук і борошна; рідка варена картоп
ля, заправлена смаженим борошном; 
страва із сушених вишень, зварених у 
рідкому тісті Корз•>, [хмула] <<погана 
юшка•> ВеЗн, [захамулити], [розхаму
лити] <<розвести водою (молоко)•>; -
п. [chamufa, famufa] «Картопляне пюре~. 
ч. слц. [chamula] <•страва картопляна, 
борошняна або овочева»; - запози
чення із західнослов'янських мов; ч. 
[c~Іamula] розглядається як суфіксаль
не утворення від chamati <<Ковтати•>1 
[chamul'at'] <<Жадібно їсти•> (Machek ESJC 
196); для п. chamufa припускалося за
позичення з лат. famulus (BrUckner 
176). - Пор. хамелнти, хамлати. 

хан «Титул феодальних правителів у 

тюркських і монгольських народів•>, [ха
нuця] Куз, ханство, ханша <<дружина 
хана•> Шейк, ханщина <<ханські землі, 



хана 

Крим» Куз, ханувати Нед, ст. хан'Ь; -
р. бр. болr. м. хан, др. кан·ь, хан'Ь, 
n. chan, ч. chan, ст. kam, kan, слц. chan, 
схв. хіін, слн. kan; - запозичення з 
тюркських мов; тур. уйг. джаг. xan <<хан, 
володар, султаН•>, тат. kan виникли 
внаслідок стягнення дтюрк. kауап, що 
через посередництво монгольської мови 
(монг. kagan <<володар») запозичене з 
китайської. - СІС2 903; Фасмер lV 
221; St. wyr. Qbcych 109; Kopalinski 165; 
Machek ESJC 196; Holub-Lyer 202; 
Skok І 654; Mikl. ТЕ 1 І 306, ТЕ 1 
Nachtr. І 44; Lokotsch 64; КІеіn 844; 
Радлов 11 1662; Ramstedt JSFOugr 55, 
61; Stegmann WuS 12, 239-240. -
Див. ще каган. 

хана <<кінець, капут, смерть•>; - оче
видно, експресивне утворення, пов'яза
не З конати <<ВМИраТИ•>, (канати] <<ГИ
нутИ•>; початкове х- підсилює афек
тивність слова. - Див. ще конати. 

[хананок] <<пестун, мазунець•>; -
неясне. 

хандагунька - див. кундугуня. 
[хандра1 ] <<Шкапа, худа або норови

ста коняка•> ВеЛ; - експресивне утво
рення неясного походження. 

[хандра2 ] <<Чорна магія•> Нед, Куз; -
неясне. 

хандра3 <<похмурий настрій, нудьга, 
nригніченість•>, [хандра] «Тс.•> Шейк, 
[хандра] <<НастріЙ•> Нед, [хандріжний] 
<<облудний, лукавиЙ•> Нед, хандрИти, 
[хиндрuтисяj <<Перебувати у верескли
во-плаксивому стані•> Ме; - р. бр. 
хандра, п. chandra (з укр.), ч. chandra; -
результат скорочення слова іпохондрія, 
заnозиченого через посередництво ро

сійської та латинської мов (лат. hypo
chondria) з грецької; гр. \J1rox6v5pta 
<<Частина тіла нижче грудної кістки•> (inro 
•nід•> + х6v5рщ; <<хрящ•> ); захворюван
ням черевної порожнини стародавня ме
дицина пояснювала стан психічної де
nресії.- Фасмер 11 137, lV 221; Чернь1х 
ІІ 332; Bruckner KZ 45, 38; Kopalinski 
165; Matzenauer 179; Bern. І 384; Mikl. 
EW 85. -Див. ще іпохондрія. 

хаос 

[хандsірисько] <<баба-волоцюга•> 
ВеБ; - очевидно, афективне утворення 
від кореня *xan-, пор. р. (пд.) ханьІга 
<<Прошак, ХаМ•>, ХаНЬtЖить <<ТИНЯТИСЯ>> 
тощо. - Див. ще хана. 

ханжа <<ЛЮДИНа, ЯКа ПрИКИДаЄТЬСЯ 
набожною або доброчесною; святен

НИК•>, [ханджа] СЧС, ханжество; -
р. бр. ханжа, п. [chandza]; - запози
чення з російської мови; р. ханжа <<СВЯ
тенник; [волоцюга]•> вважається фонетич
ним варіантом слова хаджu. - Фасмер 
lV 222; Чернь1х 11 332; Mikl. ТЕ 1 І 301, 
ТЕ 1 Nachtr. І 41; Matzenauer 179. -
Див. ще хаджі. 

ханінка <<різновид вишивки на со
рочці•>; - неясне. 

[ханожити] «Тратити, тринькати, 
циндрити•> Нед, Шейк; - можливо, су
фіксальне утворення, пов'язане з хана 
<<Кінець, капуТ» (див.). 

[хантали] <<незграбне взуття•> Шейк; 
- не зовсім ясне; можливо, експресив

не утворення на основі р. кандальІ (ст. 
кайдальt, [кайданьt]), з яким етимологіч
но співвідносне укр. кайдани. - Фасмер 
11 178. - Див. ще кайданИ. 

[ханьжа] <<г~рілка, неочищений спирт,» 
ЛЖит, [ханджа] <<ТС.•> Ме; - р. ханжа, 
ханча, ханшин <<КИТаЙСЬКа горіЛКа•>, П. 
[chandza] (з р.); - запозичене через по
середництво російської мови з китайсь
кої. - Фасмер lV 222. 

[ханька] (бот.) <<рід невеликого гар
буза, Cucurbita ovifera L.•> Г, [ханка] 
«ТС.•> Mak, ханьки, JfанЮсі <<Забавк~ 
малих дітей стискувати в кулак долонІ 
й виправляти ЇХ•> Бі; - звуконасліду
вальне утворення (як імітація торохтіння 
зерен у достиглому плоді); не виключе
ний зв'язок з [карах6нька] (див.). 

хаос <<У давньогрецькій міфології -
безмежний світовий простір, що являє 
собою суміш усіх стихій; перен. цілко
вите безладдЯ>>; - р. ХаОС, бр. хаос, П. 
Ч. СЛЦ. ВЛ. chaos, болr. ХаОС (міф.), М. 
хаос, хаос <<безладдЯ•>, СХВ. хаос, к(Jос, 
слн. kaos; - запозичення з грецької мови; 
Гр. ХсХЩ ( < *хаfщ;) <<ПерВіСНИЙ безформ-
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ний стан світу, безкінечний простір•> по
в'язане з xaivw <<розкриваюсь, розвер
заЮСЬ•>. з яким споріднені германо
балтійські назви піднебіння: двн. guomo 
( < іє. *gho[u]-), лит. gomurys, лтс. ga
murs, а також укр. зівати, зіЯти, роз
зЯва, хава. - СІС2 903; Фасмер lV 
222; Черньrх 11 332; Kopalinski 165; 
Holub-Lyer 203; К\еіn 267; Frisk 11 
І 072-1073, І 077; Boisacq І 050-
1051. -Див. ще зЯти, хава1 • 

хап!, хап-лап, хапу-лапу, [хап] <<кап
кан•> Нед, Шейк, [хапай] Шейк, [ха
пайло] <<ХабарНИК•> Бі, [хапак] <<ЩИПці, 
кліщі у злодіїв Нед; кайдани Шейк•>, 
[хапакu] <<щипці•> Нед, [хапалка] (у 
тварин) <<щупальця, орган для хапання•> 
Куз, [хапане] <<хапання•> Нед, хапанИна, 
[хапанка] <<Крадіжка; хабар; квапли
вість•>, [хапанок] <<хабарник•> Шейк, ха
патнЯ <<Поспіх, хапанина; перен. побори, 
грабіж СУМ; хватання, розхват ШеЙК•>, 
[хапач] Шейк, [хапендЯй] <<хабарник» 
Шейк, [хапuця] <<рука•>, [хапка] <<Паст
ка•>, [хапкість] <<Поспішливість•>, [хапко] 
<<Хватун; хабарник; злодій; чорт; кіТ», 
[хаповuця] <<Поспішлива робота•> Нед, 
Шейк, [хаптель] ной, хто має довгі 
руки, злодюжка•> Нед, Шейк, [хапту
нець] «ТОЙ, що вміє зрrно хапатИ•> Кур, 
хапуга, [хапужество <<хабарництво•>, 
[хапуля] на, що хапає (про кішку в 
загадці)•>, хапун, хапунка, [хапунець] 
(назва гри) Шейк, [хапаний] <<КрадениЙ•> 
Нед, хапкИй, хаплИвий <<Квапливий, по
спішливиЙ•>, [хаповuтий], [хапчuвий] 
Нед, Куз, хапати( ся)' хапкаrпи <<Хапа
ТИ•>, хапнути, хапонути, [хопИти, хіп!, 
хіпнути] ВеБ, хапки, хапко <<Квапли
во, ПОСПіШНО•> Шейк, хапком СУМ, Г, 
хапкома, захоплювач, захопливий, 
захоплювати, нахоплЯти(ся), [на
хопИтися] Пі, [напохопі], [напохапці] 
Нед, несхопний, [перехоп] <<перехваТ» 
Пі, перехоплювання, lперехіпливий] Куз, 
перехопИти, [перехопИти( ся)] Нед, пе
рехоплювати, похапливий, [похап
ний] Она, похапки, похапцем, прИхап
ком, прuхапцем, [прИхапци] <<похап
цем» Ме, прИхапці; - р. бр. болг. 
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хап!, др. хапати, п. chap!, ч. chapati, 
слц. chapat', слн. hop, стсл. Х"""тн; -
псл. xapati, співвідносне з xopiti; роз
глядається як засноване на звуконаслі

дуванні (Bern. І 384; 3ССЯ 8, 18-19); 
зіставлялося з нвн. happig <<ЖадібниЙ•>, 
снн. happen <<Жадібно хапати (губами)•>, 
лат. саріо <<(я) беру•>, алб. kap <<хапа
ТИ•>, діНд. k~apayati <<ЗНИЩуЄ•>, ЩО Про
ДОВЖУЮТЬ і є. *khap- / khab- (проти Тру
бачев 3ССЯ 8, 18-19); наводилися по
заіндоєвропейські відповідники - тур. 
kapmak <<Гребти•> (Младенов 666). -
Фасмер lV 222; Черньrх 11 333; Stawski 
І 59-60; Bruckner 176, 182; Ho\ub-Lyer 
203, 204; Meillet BSL З І, 53. - Пор. 
хопИти. 

хапати - див. хап! 
[ хапендрас І <<злодіЙ•> Шейк; - по

хідний іменник від хапати, утворений 
за допомогою морфемного комплексу 

-ен-драс із зневажливим відтінком (пор. 
балЯси-баляндраси), р. балендрЯсьt. -
Див. ще хап. 

[хапло] <<бур'ян•>; - імовірно, екс
пресивне утворення від псл. хаЬ1> <<По
ганиЙ•>, звідки також [хабаз] <<зарості бу
р'яну•>, [хаблаз] <<хворост•>, ч. [chab] <<Гіл
ка; гілка з листям; бадилля•>, п. [chabie] 
<<ХМИЗ, гілля•>; можливий вплив дієслова 
хапати, ПОр. боJJГ. хапка <<КОВТОК, ШМа
ТОК•>, р. [хапок] <<Жмут, снопик льо
ну•>. -Див. ще хаб. 

[хаптур] <<хабар•> Нед, Шейк, [хап
турник] <<хабарник•> Шейк; - фонети
ко-семантичний варіант іменника хав
тур <<плата натурою духівництву за від
правлення різних обрядів•>, зумовлений, 
очевидно, контамінацією з хапати. -
Див. ще хавтур. 

харакірі <<ВИд самогубства (розтин 
живота), прийнятий у японських саму
раЇв•>; - р. болг. харакuри, бр. хара
кfрьt, п. ч. harakiri, м. харакири, схв. 
харакuри; - запозичення з японської 
мови; яп. hara-kiri <<розтин живота•> утво
рене з компонентів hara <<ЖИВіТ·> і kiri 
<<різатИ•>. - СІС2 903; St. wyr. obcych 268; 
Kopa\inski 383; Holub-Lyer 187; РЧДБЕ 
792; К\еіn 702. 
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характер <<сукупність стrиких пси
хічних властивостей людини, їІ особис
тих рис; вдача•>, характерець, харак
теризація Куз, характерИстика, [ха
рактерuстка] <<Характеристика•> Нед, 
[характерuчний] Нед, Шейк, харак
терний, характеризувати( ся), ст. ха
рактер'Ь <<спосіб письма, лічби, (мн.) 
чаклунські знаки•> (XVII ст.); - р. болг. 
характер, бр. характар, п. ч. слц. вл. 
charakter, м. характер, схв. хар(жтер, 
стсл. Х"Р"ктнр'Ь; - запозичене з грець

кої мови (можливо, через посередниц
тво латинської; пор. лат. charaktёr <<тав
ро, клеймо, відбитоК•>); гр. харшп~р 
.тавро, відбиток, різець, вирізаний знак; 
стиль мови; індивідуальна особливість 
людини•> пов'язане з xapaaaw «Гостри
ти, точити, дряпати•>, що вважається за

nозиченням із семітських мов (найімовір
ніше, з гебрайської), пор. гебр. barash 
«вирізьблений, зораниЙ•>, barath <<різь
бити•>, арам. Qarath <<ОраТИ•>, ар. baratha, 
еф. barasa <<орати•>, ак. erёshu «обробля
ти землю•>. - Критенко Мовозн. 1973/2, 
32; СІС2 903; Веселитекий ЗИРЯ VI 22-
27; Фасмер IV 223; Черньrх 11 333; Кора· 
liriski 166; Briickner 176; Holub-Lyer 203; 
Младенов 666; Frisk І! 1073-1075; Воі· 
sacq 1051; КІеіn 268. - Пор. харак
терник. 

характерник <<чаклун, чарівник•>, ха
рактерництво <<Чарування, чаклунст
ВО•>, характерство «ТС.•>, [характер
нuчити] «Чарувати, чаклуваТИ>> Нед, 
Шейк, [характерствувати] «ТС.•>; -
nов'язане з характер; виникло з давні
шого значення <<спосіб письма, шрифт, 
літера, чаклунські рисочки, знаки•>, звід
ки характерник власне <<чорнокниж
ник, спеціаліст із чорної магЇЇ•>. - Кри
тенко Мовозн. 1973/2, 32.- Див. ще 
характер. 

харалужн.ий <<стальний, крицевиЙ•>, 
[харалуг] <<сталь, крицЯ•> СЧС; - р. 
[харалуг] <<сталь, криця•>, др. харалуг'Ь, 
харалужньtи; - давнє запозичення з 
тюркських мов, мабуть, від кочових тюр

комовних народів степового Півдня; пор. 
чаг. karaluk <<Сталь•>, яке утворене від 

харапутний 

kara <<ЧорниЙ•> (до семантики пор. во
рон6ваний метал). - Фасмер-Труба
чев lV 223; Bern. І 385; Mikl. EW 85, 
ТЕ! І 327. -Див. ще карий. 

хараман <<обман, вигадка; шахрай, 
пройдисвін, [хараман ити] <<Обдурю
вати•>; - болг. харамuя <<злодіЙ•>, схв. 
харамиjа <<злодій, розбійник•>; - запо
зичене з арабської через посередництво 
східнороманських мов і турецької (пор. 
рум. haramin <<злодій, шахрай; хитра лю
дина•>, тур. harami <<розбійник, шахраЙ•> ); 
ар. baram1 <<злодій, бандит•> пов'язане з 
baram <<гріх•>, ibn baram <<Негідник•>. -
Vincenz 2; DLRM 355; Lokotsch 65. 

харамаркати «Говорити невиразно, 
неясно; бурмотатИ•>, [хархамаркати] 
<<ТС.•> Пі, Шейк, [харамаркач], [проха
рамаркнути]; - утворення звукона
слідувального характеру. - Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 166.- Пор. хамаркати. 

[харамнжка] <<шахрайство•>; - ви
дозміна запозиченого з російської мови 
шаромьіжка <<Шахрай, волоцюга•>, ше
ромьсжка «ТС.•>, пор. на шеромьсжку 
<<ОбдуритИ•>; пояснюється як фр. cher 
ami <<Любий друже•> - із звернення 
солдатів наполеонівської армії до росі
ян (див. Фасмер IV 411, проти Чер
ньrх ІІ 404); розглядалося також як 
складне слово, утворене з дієслів ша
рить і мьtкать (Даль IV 629; Савинов 
РФВ 21, 34), пов'язувалося з шарма, 
шаром <<дарОМ>> (Черньrх ІІ 404, Вест
ник МГУ 4, 149-153). 

харапудитися <<злякано кидатися 
вбік, назад (про коней, волів і т. ін.); 
перен. боятися, сахатися», харапудли
вий <<ЛЯКЛИВИЙ, бОЯЗКИЙ>>; - р. (хара
nужить] <<сердитися, бути сердитим•>, 
[харапужиться] <<гороїжитися•>; - при
пускається праслов'янське складне утво
рення *xaropQditi (s~) з основи прикмет
ника хагьjь (пор. слн. hare, род. в. -eta 
«шкапа•>) і дієслова pQditi(s~) <<лякати
СЯ•>. - Ильинский ИОРЯС 20/4, 166; 
ЗССЯ 8, 20-21; Фасмер IV 223.
Див. ще пудити. 

[харапутний] <<ОхайниЙ•>; - очевид
но, складне утворення з основою прик-
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метника хdрний •чистий, охайний» у 
першій частині й прикметника путний 
< путній у другій. - Див. ще путь, 
ха рити. 

[харастати] <<Переміщувати, пере
плутуваТИ>> Нед, [харЯщJ <<чагарник, 
зарості•>, [харащdк:] <<Хащі, зарості•>; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне 
суфіксальне утворення на основі хd
рити <<ЧИстити, скребтИ•>; не виключе
ний також зв'язок із захарdщувати 
(див.). 

[харатати] <•Каструвати•> Нед; -
очевидно, пов 'язане з хdрити <•чисти
ТИ•> (див.). 

[харахонька] (бот.) <•тиква тара
пунька, Cucurbita ovifera L.•> Mak, [хо
рохонька] (бот.) <•тс.; гарбуз, Cucurbita 
реро L.•> Г, Mak, [хорошка] <<ТС.•> Г, 
Mak; - очевидно, звуконаслідувальне 
утворення, що імітує торохтіння насін
ня у висушеному плоді рослини; може 

розглядатися як фонетичний варіант 
назви карахонька (див.). 

[харий] <•гидкий, б(Jидкий, мерзен
ниЙ•> Нед, Шейк; - р. [xdpo] <•сильно•>, 
[хdрзина] <•погане житло•>, ч. chary <<ПО
хмурий; старий, [потріпаний, бридкий]•>, 
[charuzna] <•стара хатчина•>, болг. хdрий 
«зіпсованиЙ•>, слн. hare <•шкапа•>; - псл. 
хагьjь <<Поганий»; висловлювалося при
пущення про запозичення чеських слів 

із тюркських мов (Machek ESJC 197, 
проти Трубачев 3ССЯ 8, 21). 

ХарИта (жіноче ім'я); - р. ХарИта, 
бр. Харьtта; - запозичення з грецької 
мови; гр. Харtтє<;; «rри богині вроди й 
жіночої принадності - супутниці Аф
родити•> походить від xapt<;; (род. в. 
ХсХРІТО<;;) <<ПрИНада, Краса, чарівНіСТЬ>>, 
утвореного від xaipw <•радіти, насоло
джуватися•>, яке споріднене з лат. horior 
<•заохочувати, підбадьорюватИ•>, дінд. 
haryati <•Подобатися, втішатися, радіти•>, 
н. gern <•охоче•>; іє. *gher(e)- <•бажати, 
прагнути•>. - Вл. імена 168; Петров
ский 228; Frisk 11 1064-1065; Boisacq 
1047. - Поf. ХаритИна, Харламп. 

(харИТИ <<ЧИСТИТИ•>, хdрний <<ЧИС
ТИЙ, охайний; гарниЙ•>, [харИсто] <•чис-
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то, охайно•> Нед, Шейк, [нехdр] <•Не
хлюй, нечепура; вовк; веJrикий звір•> Г, 
Нед, [нехdра] «ТС.•>, [нехdринець] <<ВОВК•>, 
[охdрливийІ <•охайниЙ•> Нед; - схв. 
хара ти, ст. харити <•грабувати, спус
тошуваТИ>>; - псл. xariti <<Чистити, скреб
ТИ•>; пов'язується з іє. *kher- <•скребти, 
терти•> (Мельничук Мовозн. 1969/ І, 
30); розглядається також як похідне 
від хагьjь <•ПоганиЙ•> (3ССЯ 8, 20) із 
псл. *(s)ker- <•різати, краяти, дертИ•>, 
звідки також корd, шк{ра, щИрий (з пер
вісним значенням <•ЧИСТИЙ•>) (Пет лева 
3тимология 1968, 139). 

ХаритИна (жіноче ім'я), ХарИтя, 
ХаратИна ВеЛ; - р. болг. ХаритИна, 
бр. Харьщ{на; - суфіксальне поши
рення на слов'янському грунті імені 
ХарИта. - Вл. імена 168. - Див. ще 
ХарИта. 

Харитон (чоловіче ім'я), Харитін, 
Харко, [Харько] Пі, Бі; - р. болг. 
Харитон, бр. Харьtтон; - запозичен
ня з грецької мови; гр. Xapпwv <•щед
рий, який дарує милості•> походить від 
xapt<;; (род. В. харtта<;;) <•Принада, краса, 
чарівність•>; співвідносне з жіночим іме
нем ХарИта. - Вл. імена 94; Петров
ский 228; Суперанская 83. - Див. ще 
ХарИта. 

харіус (іхт.) <<цінна прісноводна ри
ба родини харіусових, Thymallus vu\
garis•>; - р. хdриуз, хdрьюз, бр. xdpьt
yc; - запозичення з прибалтійсько-фін
ських мов; вепс. hard'uz, harg'us, ка
рел. harjus, фін. harju, harjus походять 
від шв. норв. harr <•харіус•>, що пов'яза
не з герм. *harzus <•ТС.•>; дальші зв'язки 
неясні. - СІС 2 904; Баскакав Взаимод. 
и взаимообог. 56; Фасмер lV 224; Чер
ньrх 11 333-334. 

[харкавити] <•гаркавитИ•> Нед; -
фонетичний варіант слова гаркdвити, 
що виник, можливо, під впливом хdр
кати. - Див. ще гаркавити. 

харкати <<ВИПЛЬОВувати, ПрОЧИЩаЮ
ЧИ горло; плювати мокротинням•>, харк!, 
харкотdти, харкотіти, харкdч, хар
качкИ <•ПЛЮВКИ•>, [хdркіт], харкотИ
на, харкотИння, [харкотовИнє] Нед, 
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[харкатий]; р. хr.іркать, бр. 
хсіркаць, п. charkac, charczec, ч. chrkati, 
chrcat', chrceti, слц. chгcat', вл. korcec, 
нл. charchas, charcas, болг. храчам, схв. 
хрсікати, хfжати, слн. hfkati; - псл. 
xarkati, похідне утворення від вигуку 
хг-г-, який імітує характерні хрипи гор
тані; інший ступінь вокалізму в дієслові 
хоркати. - Фасмер IV 224; Stawski І 
60; BгUckner 176; Вегn. І 401, 402; 
Schusteг-Sewc 37 4. - Пор. хоркати. 

[харкИ] у виразі плестu (нестИ, 
говорИти) харкu-маког6ники (харкu
макогоненки) <<балакати дурниці, вер
зти нісенітниці•> Г, Шейк, дурнuй Харко 
Макогоненко (Номис); - утворене від 
власного імені Харко Макогоненко -
одіозної особи в народних переказах 
(~був сім літ вовкулакою•> - Номис 
256; <<Харько Макогоненко-Калюбаренко
Демко, що матері око виколов•> Номис 
256). 

[харківка] <<різновид шапки•>; -
імовірно, походить від назви міста Хар
ків; пор. решетuлка <<шапка .. з реше
тилівського каракулю•> (Решетилівка -
місто на Полтавщині). 

[харлай 1 ] <<гра на зразок довгої ло
ЗИ•> Г, Нед; - не зовсім ясне; можли
во, пов'язане з харлати <<привласню
вати•>. -Див. ще харло. 

[харлай 2 ] (бот.) <<верблюдка, Cen
taurea diffusa Lam.•> Mak; - не зовсім 
ясне; можливо, штучне утворення від 
дієслова харлати <<ПривласнюватИ•> як 
вільний переклад лат. diffusa нака, 
що легко поширюється•>. - Див. ще 
ха~ло. 

[харлак] <<бідняк, злидар; шкапа•>; -
п. chartak, cheгtak, chortak, chyrtak <<бід
няк, злидар; хвора, немічна, хирна лю

дина•>; - похідне утворення від харий 
<<Гидкий, бридкий» < псл. хагьjь <<Пога
ний, старий»; експресивний формант 
-лак, очевидно, під впливом борлак, 
маслак, вурдалак і под. - Див. ще 
харий. - Пор. харло, харпак. 

Харламп (чоловіче ім'я), Харлам
пій, Харлам, Харлан; - р. Харлам
пий, бр. Харламп, болг. Харлампи( й), 

хартія 

Харлампия; - запозичення з грецької 
мови; гр. ХарЛаІJmЩ, ХарЛсХІJ"ІЮ<;; утво
рене з основ іменника хара <<радість, 
захоплення•>, похідного від xaipw <<раді
ти, насолоджуватися•>, і дієслова ЛcXІJ"IfW 
<<Світити, блищати, сяятИ•>. - Вл. імена 
94; Петровский 229; Fгisk ІІ І 073. -
Див. ще лампа, ХарИта. 

харло <<Лайливе слово•> Г, харлати 
<<Красти, привласнювати, дерти (гроші)•>, 
захарлати; - очевидно, пов'язане з 
харий <<ГИДКИЙ, брИдКИЙ•>, ПОр. СХВ. 
хдрати <<Грабувати•>; інтерфікс -л- під
креслює експресивність слова. -
Див. ще харий. - Пор. харлак, 
харпак. 

харпак <<бідняк, злидар•>, [харпа
цтво], [харпачuна] «ТС.•> Бі, [харпачку
вати] <<ЖИТИ харпаКОМ>> Шейк, [хар
пачити] Пі; - похідне утворення від 
харий <<ГИдкий, бридкий•> < псл. хагьjь 
<<Поганий, старий»; до словотвору пор. 
кріпак, шарпак і под. - Див. ще 
ха~ий. - По~. харлак, харло. 

[харсонка] <<рід овчини•>; - не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з на
звою міста Херсон, пор. засвідчені в 
словнику варіанти з а в першому скла

ді: Харсон Г, Харсонщина Г, хар
сонський Г. 

[харс6нка2 ] <<дошка завдовжки в 
7/8 вершка•> Шейк; - неясне. 

[харсун] <<борсук•>; - не зовсім яс
не: можливо, експресивна видазміна 
первісної назви борсук; не виключений 
також зв'язок із псл. хаг- <<скребти, дер
ти, краятИ•> як назва тварини, що риє 

нори, пор. язвець <<борсуК•> (Язвина 
<<Нора, яр•>), Ямник <<борсук•>. - Див. 
ще харити. 

хартія «стародавній рукопис; назва 
денких документів, декларацій суспільно
nо.1ітичного значення•>, [харатейний] 
Куз, СЧС; - р. хартия, бр. хартьtя, 
др. хар'Ьтия, харотья, п. ч. слц. вл. 

charta, болг. харта, Хартuя <<ПаПір•>, 
м. хартиjа, схв. хартиjа, стсл. Х"Р
тнm; - запозичення з грецької мови; сгр. 
харт\оv (мн. харт\а) пов'язане З ХсХРТГ]<;; 
<<Хартія, аркуш паперу•>, яке задовільної 
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етимології не має; припускається по
ходження з єгипетської мови (Єгипет -
батьківщина папірусу). - СІС2 904; 
Фасмер lV 223, 225, ГС3 ІІ 218; Holub
Lyer 203; Skok І 658; Bern. І 385; Frisk 11 
1075; Boisacq_ 1052. -Пор. карта. 

[хар-хар] <<звук для вираження за
духи або хрипів при крупі•> Шейк, хар
чати; - звуконаслідувальне утворен
ня, що виникло внаслідок фонетичного 

оформлення різноманітних хрипів у гор
лі та легенях людини. - Див. ще хар
кати. 

[хархарити] <<горіти, світитИ•>; -
афективне утворення, очевидно, звуко
наслідувального походження (імітація 
тріску полум'я). 

[хархаснути] <<ПогаснутИ•> (з арго 
жебраків) Нед, Шейк; - [Jезультат кон
тамінації слів [хархарити] <<Горіти, сві
тити•> і гаснути. - Див. ще гасИти, 
хархарити. 

І хархірувати] <<хитрувати, лукави
ТИ•> Шейк, [хархіровати] <<ТС.•> Нед, 
[хирхулЯти] <<лукавити, хитрувати•> Бі, 
ст. хирхеліовати <<ХИтрити, лукавити•> 
(XVII ст.); - звукообразне слово з різко 
негативним значенням, утворене, ма

буть, від хер, хир (назва літери х); 
пор. семінаристський вираз р. похерить 
<<Перекреслити, знищитИ•>. - Фасмер 
ІІІ 346, lV 233. 

харцИз <<розбійник, грабіжник•>, 
харцuга <<скнара•> Бі, харцuза, харцuз
ник, харцизЯка, харцИзство, харци
зЯцтво, харцuзити; - р. харцuз; -
запозичення з турецької мови; тур. htr
stz «ЗЛодій, шахраЙ•> неясного похо
дження. - Фасмер lV 225; Mikl. ТЕ! І 
309; Радлов 11 1720-1721. 

харч не, що сnоживають, їдять і 
п'ють; їстівні припаси, їда•>, [харчів
ник] Нед, харчевня <<заїжджий двір; за
кусочна з дешевими й простими страва
МИ•>, хщJч{, харчівнuк, харчівня <<Хар
чевня•>, [харчовнИк] Нед, [ха,очове] <<Гро
ші за харчування•> Нед, [харчунокJ 
<<ЇЖа•> Нед, харчовИй, харчувальний, 
харчИти, харчувати, обхарчИтися; -
р. [харч], бр. харч, харчьt, др. харчь, 
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п. [charcz], болг. харч <<ВИтратИ•>, схв. 
харч; - запозичене з арабської мови 
через посередництво турецької (тур. 
har<;); ар. t·;arg <<витрати, пайок, раціон» 
пов'язане :> baraga <<виходити, виділятИ•>, 
ьагаg <<ПО.'ІаТОК>>. - Отин 3ИРЯ VI 
11~-133; Чернь1х 11 334; Фасмер IV 
225; Bern. І 385; Младенов 666; 
РЧДБЕ 794; Mikl. EW 85, ТЕ І І 308, 
ТЕ І Nachtr. І 45; Lokotsch 65. 

харчо <<Кавказька страва - юшка з 
баранини•>; - р. бр. болг. харчо, ч. 
charco (з рос.); - запозичення з гру
зинської мови (груз. charso <<ТС.•>). -
ЧefJHbiX 11 334. 

[харя] (вульг.) <<пика, мармиза•> Шейк, 
[хара] <<ТС.>> ТЖ; - р. харя «ТС.>>, 
харий <<ВИрОДОК, ПОТВОра•>, бр. хара; -
загальнопрЕ-Ійнятої етимології не має; 
найімовірніше, пов'язане з хdрий <<ГИд
кий, бридкиЙ•>; розглядалося як пере
осмислена демінутивна форма власного 
імені Харя від Харитон (Фасмер lV 225), 
пояснювалося як фонетична видазміна 
первіснішого ухаря від ухо, тобто харя, 
власне, <<вухаста маска•> (Трубачев 
3ИРЯ ІІІ 49-50); безпідставні зістав
лення з п. szkarada <<ГИдке обличчя, ха
ря•>, каш. szarodny (Горяев 395), з лат. 
сага «обличчя, голова•> < гр. хара 
нолова, обличчя•> (Gamillscheg 216; 
Meyer-Liibke REW 159). - Фасмер
Трубачев IV 225-226; Черньrх ІІ 334. -
Див. ще харий. 

[хасатися] <<цуратися, сахатися•>; -
очевидно, фонетичний варіант незасвід
ченого * касатися <<КИдатися геть•> (пор. 
відкаснутися <<Відцуратися, відчепити
ся•>, закасати <<ЗаКОТИТИ (рукав); Піді
ТКНУТИ під пояс (низ спідниці; полу)•>), 
утвореного від псл. kos- <<чесати, різа
ти•>. - Див. ще відкаснути, коса', 
чесати. 

[хасИм] (бот.) «кульбаба звичайна, 
Taraxacum officinale Wigg.•> Шейк, хасИ
мова трава «ТС.•> тж; - не зовсім ясне; 
можливо, виникло внаслідок перекруче
ного прочитання частини латинської на
укової назви рослини Taraxacum. 

хата <<сільський одноповерховий жит
ловий будинок; внутрішнє житлове при-
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міщення такого будинку•>, хатИна, [ха
тисько] Шейк, [хатій] <<домувальник, 
сидень•> Нед, [хатник] «ТС.•>, [хатнище] 
~пусте місце, де колись стояла хата•> 
ЛПол, Бі, хатчИна, [хачuна] <<Менша 
(заселена) половина хатИ•> Ме, [хате
ний, хатнuй] <<домашній•> Шейк, хатній, 
хатяний, [підхатничка] (орн.) <<мухо
ловка cifa, Muscicapa striata Ра\1.•>, Іпо
хатник <<рОЗНОЩИК>>, [nохатництво], 
[похатушний] <<Такий, що не сидить 
вдома, блукає по чужих хатах•> Ме, 
[npuxaтa] Куз, [прuхаток], прихdт
ній; - р. бр. Хата, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. 
chata; - запозичене в давньоруські 
діалекти із пізньоскіфсько-сарматського 
*xata (< ір. kata), спорідненого з ір. 
kad <<будинок•>, ав. kata- <<Кімната, хи
жа, погріб•>; приклади переходу почат
кового k > х засвідчені в осетинській 
та інших східноіранських мовах (3ССЯ 
8, 21-22); з української мови слово 
nоширилося в російську, польську та 
інші слов'янські; менш переконливі 
nрипущення про запозичення з фіно
угорських мов, пор. уг. haz <<дім, хата•>, 
фін. kota та ін. (Фасмер lV 226), або з 
нвн. нн. Kate ~хатина, халупа•> (Mat
zenauer LF 7, 217), про спорідненість 
із кут (Горяев 395); висловлювалася 
також думка, що слово хата виходить 
за межі індоєвропейських мов і є ностра
тичним елементом (*kadA <<будувати, 
сnлітати, робити посуд•>): ар. qidr <<ГОр
щиК•>, груз. ~ed <<камінь по кутках будо
ВИ•>, ав. kata <<Комора, кліть•>, перс. kad 
•будинок•>, драв. ~uti «ТС.•> (Иллич
Свитьrч Опьrт 1976, 316-317).- Бу
зук ЗІФВ 7, 69; 23, 24; Соболєвский 
ИОРЯС 32, ЗО; Фасмер-Трубачев lV 
226; Трубачев 3тимология 1965, 41-
42; Stawski І 61-62; BrQckner 177; 
Holub-Lyer 203; Schuster-Sewc 375-
376; Mikl. EW 423; Bern. І 385-386. 

[хатьма] (бот.) <<собача рожа, Lava
tera thuringiaca L.>> Шейк, Mak; - р. 
хсітьма; - запозичення з турецької 
мови (тур. hatmr <<троянда рожева, АІ
сеа rosea L. •> ); Фасмер вважав слово 
темним (Фасмер lV 226). 

хаяти 

[хахольки] <<завулки, закутки, за
капелки•>, [хахульки] <<ТС.•>; - зістав
ляється із схв. ст. [haholak] <<скромні 
заощадЖеННЯ•>, СЛНЦ. xaxot <<бідНИЙ се
ЛЯНИН•>, ч. ст. chacho\iti <<ЖалітИ•>, для 
яких реконструюються псл. хахоІь/ 
хахоІьkь, де вбачається експресивний 
префікс ха- при основі дієслова xo-
liti.- 3ССЯ 8, 10-11. . 

[хахороти] <<Ніздрі, зокрема в ко
неЙ•> Шейк, Нед, (хахоротий] <<втом
лениЙ•> Нед; - не зовсім ясне; можли
во, звуконаслідувальне утворення (імі
тація кінського сапу). 

[хахулатий] (про птицю) <'чуба
тиЙ•>; - експресивне утворення, що ви
никло в результаті видазміни слова хо

хлатий <<ЧубаТИЙ•> від ХОХОЛ <<Чуб•> 
(див.). 

хаща «Густий непрохідний ліс, ча
гарнИК•>, [хашнИк] <<дрібний хворост, по
в'язаний у пучки•>, [хащавина] Куз, 
[хащина], хащі СУМ, Бі, [хащнИк] <<дріб
ний ліс, зарості, хмизняк•> Бі, [хващі] 
<<гущавина•> ВеБ, хащовИй, хащува
тий; - п. chaszcze <<густий чагар
НИК•>; - не зовсім ясне; висловлювали

ся припущення про зв'язок з іє. *ks-, 
* kes- (Мельничук 3тимология 1966, 219), 
з псл. *xvorst1> або *xvast- з випадін
ням v (Stawski І 61 ). - Bruckner 176. 

[хая] <<nривільне, спокrине жит
ТЯ•>; - схв. haja <<турбота•>; - похідне 
утворення від [хаяти] в значенні <<ЧИС
тити; піклуватися, турбуватися•>. - 3ССЯ 
8, 11-12.- Див. ще хаяти. 

[хаяти] <<чистити; лаяти, ганити, 
сварити Нед, Шейк; піклуватися (Я. Що
голів); залишати, покидати Бі•>, від
хаяти <<ВіДХОДИТИ (недужого)•>, ОХай
Ний, охайливий, [охаЮчувати] <<ПрИ
бираТИ•>, обхаЮчити, обханЮчити <<На
дати чомусь приємного вигляду, обчис

тити•>, [похаяти] <<пеститИ•> Пі, зане
хаювати, [неохайник] Куз, [неохая] 
<<Нечупара•>; - р. хаять <<ЛаЯТИ, сва
рити; турбуватися, піклуватися•>, бр. 
няхай, п. niechac <<зневажати•>, ponie
chac <<покинути, залишити•>, zaniechac 
<<запустити, покинути•>, ч. nechati <<За-
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лишити; не завадити•>, слц. nechat' <<За
лишити, кинути; дозволити•>, вл. niechac 
<<Не ХОТіТИ», НЛ. niechas «ТС.», болг. хая 
<<СТараюСЯ, турбуюся, nіклуюСЯ>>, нехаен 
<<НедбаЙЛО, неохаЙНИЙ•>, СХВ. хаjати 
<<турбуватися•>, нёхаjан ~недбайливий, 
безтурботний•>, слн. hajati <<турбувати
ся•>; - псл. xajati; nродовжує іє. *ksa-(i)-, 
яке зводиться до іє. *ks-/kes- «Торка
ти; бити; скребти•>; зіставляється з 

дінд. k~iQati, k~iiJ6ti ~нищить, губить», 
k~(ti~ <<ПрОВИНа•>, ав. xsyo (род. В.) 
<<зникнення, загибель•>, гр. <P8ivw, 
<P8iw <<Кінчатися, минати, зникати; ги
нути, вмиратИ•> тощо; пов'язувалося з 
дінд. khyati <<ДИВИТЬСЯ, баЧИТЬ•> (Иль
ИНСКИЙ ИОРЯС 2014, 147); розгляда
лося також як експресивний варіант 
дієслова каяти(ся), ПСЛ. kajati нуди
ТИ, дорікати, картати•> або як кон
тамінація цього дієслова з емоційно за
барвленими р. [хайл6] <<горлянка•>, [хар
лать] <<КричаТИ>> (ЧерНЬІХ 11 334-335); 
припускалася спорідненість з ос. xsa
jyn І cexsajyn <<турбуватися; піклувати
ся•>, тох. В skai-, тох. А ske- <<старати
ся, працюватИ•>; nрипущення про запо

зичення хаяти З ГОТ. fajan <<ГаНИТИ>> 
(Абаев Пробл. ист. и диал. 13) мало
ймовірне. - Мельничук Зтимология 
1966, 218; Фасмер-Трубачев fV 227-
228; ЗССЯ 8, 11-12; Bгuckneг 359-
360; Holub-Lyeг 332; Вегn. [ 382; Skok 
r 648-649. - Пор. нехай, хай. 

[хвайда] <<Хвалько, франт, задава
ка•> Па; - експресивне утворення на 
основі дієслова хвалИти (ся); до слово
твору ПОр. ХВойда <<НеХЛЮЯ•> Від ХВО
Їти. - Див. ще хвала. - Пор. файда3 , 
хвойда. 

хвала <<ПОХВала, уславлення; уро
ЧИСТе звеличання, прославляння кого-, 

ЧОГО-небудь; ГіМН>>, ХВалебник, (хвалі
ник], хвалій, [хвалка] <<Поговір, похва
ла; погроза•> Нед, Шейк, [хвалощіІ, 
ХВальба, ХВаЛЬКО, (хвальнИцтво) <<ХВа
СТОВСТВО, самохвальство», хвальковИ
тий, хвалькуватий, хвальнИй, хва
лИти, хвалИтися <<задаватися; розпо
відати•>, [вихвала, вихвалець] Нед, вИ-
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хвалка, вихвалЯти, нахвалЯтися <<ПО
грожувати•>, [нехвалИтнийІ <<Нехвале
НИЙ•>, [охвала, охвалЯтиІ Нед, [пере
хв'{lла] Куз, Она, [перехвалка] Куз, [пе
рехвалки] Куз, Она, перехвалювати, 
lп6хвал] «ПОгроза•>, похвала СУМ, Куз, 
Она, [похваленство] Она, пахвалка <<ПО
грОЗИ>>, похвальба СУМ, Нед, похваль
ний СУМ, Она, [прИхвальба] Нед, Она, 
[ прихвально] Нед, схвалення, схваль
ний, ухвала, [уфала] Шейк, ухвалИти, 
ухвалювати; - р. бр. др. болr. хвала, 
n. нл. chwata, ч. слц. chvala, вл. chwata, 
[khwata], нл. chwalba <<Похвала•>, схв. 
ХВала, СЛН. hva\a, СТСЛ. XRMA; - ПСЛ. 
xva\a < *sцо\-; - nрипускається спорід
неність з xula «ганьба•> (ЗССЯ 8, 118-
119); зіставлялося також з xyliti <<На
хи.~яти, згинати•> (щодо чергування го
лосних у корені пор. укр. квас - кИс
нути, р. хватать - хитИть), а nер
вісне значення псл. xvaliti nов'язувало
ся з уявленням нахиляння, згинання, 

поклону, пор. лит. gагЬе <<Честь, хва
ла•>, gaгbintt <<ШануваТИ, ПОКЛОНЯТИСЯ>>, 
прус. gaгbis нора•>, nсл. *g"rb-ь <<Кривиз
на, випуклість, горб•> (Бодузн де Кур
тенз ЖМНП 1903, май, 22; Лаnатин 
ЗИРЯ lV 40); зіставлялося з дінд. svaгati 
<<звучить, висnівує, вихваляє•>, а також 
<<блищить, сяє•>, пор. давню асоціацію 
ідей блиску і слави (Потебня РФВ 
188014, 203); ВИСЛОВЛЮВаЛОСЬ Припу
ЩеННЯ про сnорідненість з дісл. skvа\
<<балаканина, пусті слова•>, skvaldг- <<ГО
лосна розмова•>, skva\a <<ГОлосно розмов
ляти, кричати, кликати», які зводяться 
до і є. *(s)k~el- І (s)k~ol- <<кликати, дзвеніти 
(дзвонити)•> (Bгuckneг 187; Чернь1х 11 
335; Pokoгny І 550); у такому разі на 
слов'янському !рунті відбулася метате
за початкових sk (> ks > kx > х); були 
спроби пов'язати хвала із slava, при
пускаючи заміну s на х і метатезу І - v 
(Меуег Donum nat. Schгijnen 413; Ma
chek S\avia 16, 214); недостатньо обrрун
товане виведення з двн. swё\lan, н. 
schwe\len <<nухнути, набрякати•> (Вегn. І 
407; Bгuckneг 187). - Фасмер-Труба
чев lV 228; Stawski І 90-91; Machek 



хвалИ:бі 

ESJC 210; Holub-Lyer 206; Младе
нов 666-667; Mikl. EW 91-92. 

[хвалИ:бі] (орн.) <<лісовий жайворо
нок, Alauda arborea•> Нед, [хвалИбіг] 
нс.•> Шейк, О; - складне слово, утво
рене з наказової форми дієслова хва
лИти та форми іменника біг, тобто <<той, 
що хвалить Бога» (до словотвору пор. 
аналогічне спасИбі від спаси біг, а та
кож крутИвfс, вертИхвіст і под.). -
Див. ще бог ' хвала. 

[ хвалістрант] <<хвалько•>; - екс
пресивне утворення на основі дієслова 

хвалИти. - Див. ще хвала. 
[хвалька] <<валет у картах; рід гри 

в картИ•> Г, Шейк; - варіант назви 
хвИлька «ТС.•>, з первісного фuлька «ТС.•>, 
пов'язаного з власним іменем ФИлька, 
Фuля; початкове хв- і кореневе а з'я
вилися, очевидно, під впливом дієслова 

хвалИтися <<призначати козирі•>; пояс
нення терміна [хвалька] як утвореного 
безпосередньо від хвалИтися (Шейк 
268) менш вірогідне. - Див. ще фнль
ка, хвиль. 

[хванд] <<внутрішня складка ззаду в 
верхньому одязі•> Г, Ва, Чаб; - мож
ливо, запозичення з німеuької мови (н. 
Pfaпd «заклад•>). -Див. ще фант. 

хванчкара <<Сорт вина•>; - запози
чення з грузинської мови; грузинське 
слово пов'язане з назвою місuевості, де 
виробляють uей сорт вина. - Пор. 
херес. 

[хваст] <<бур'ян, погана трава•> Нед, 
[хвастиця псЯча] (бот.) нлуха кропи
ва, Leoпurus cardiaca L.•> Нед, [хваст
нИк] (бот.) «Переліска, Mercuria\is pereп
nis L.•> Нед, Шейк, Mak, фаст «бур'ян•>, 
[фастисько] <<ТС.•>; - п. chwast <<зілля, 
бур'ЯН», СТ. fast «ТС.•>, СЛНU. XVast <<бу
р'ЯН•>, ч. [chfasty] <<бур'яни•>; - псл. 
xvast-ь, що є етимологічно тотожним із 
xvost-ь; кореневе а з'явилося під впли
вом xvastati (3ССЯ 8, 122-123); при
пускалося також походження безпосе
редньо від xvastati < *xvat-tati <<хвата
ТИ•>; значення <<бур'ян•> з'явилося спо
чатку в тих рослин, що чіпляються, 
nop. синонім до п. chwast <<бур'ян•> 

хват 

uczep і вислів przyczepil si~ jak rzep, 
також аналогічне укр. причепИвся, як 
реп'Ях (Slawski І 91); мотивування на
зви тим, що бур'яни <<хапають•> для се
бе землю (BrUckпer 187) є помилко
вим. - Веrп. І 410. - Див. ще хвіст. 

ХВастати <<ХВаЛИТИ себе, ХВаЛИТИСЯ 
ким-, чим-небудь•> СУМ, Нед, хваст 
<<ХВастуН», ХВастик «ТС.>>, ХВастоЩі, 
хвастун, хвастуха, [хвасть] <<хва
стощі•> Нед, Шейк, хвастлИвий, хва
стовИтий; - р. хвастать <<Хвалити
ся, [говорити, брехати]•>, бр. [хвастац
ца] <<хвалитися•>, п. ст. fascic <<хваста
ти; ошукувати•>, ч. chvastati <<Хваста
ти•>, СЛU. chvastat' sa, СХВ. хвастати, 
слн. hvastati «ТС.•>, uсл. XR"-C'Т'c.\'m;- псл. 
xvasta ti ( s~) < *xvat-ta ti <<З ада вати ся •> є 
етимологічно тотожним з xvostati <<би
ти, хльостати•> (пор. укр. ст. хвастати 
в іником (XVII ст.), р. хвастсіть <<хльо
стати, бити прутом, парити в бані віни
ком•>, др. хвастати <<хльостатИ•>); до 
семантичного розвитку «бити» > «Хва
литися•> пор. н. pral\eп «битися, відби
ватися•> і prahleп <<Задаватися•>; менш 
переконлива думка про звуконасліду
вальне походження псл. xvastati (Ильин
ский ИОРЯС 20/4, 181; Фасмер lV 
229; Веrп. І 407); непереконливе також 
пов'язання з дінд. katthatё <<ХВастає•> 
(katth < *kvast) (Machek ESJC 210).-
3ССЯ 8, 121-122; Чернь1х li 335; Slawski 
І 91. - Див. ще хватати. - Пор. хвіст. 

[хвасувати1 ] <<Прилаштовувати, при
стосовувати, пригонити», [нахвасува
ти] (про колесо) <<обтягнути ободом•>; -
похідне утворення від запозиченого з 
німеuької мови дієслова fasseп <<встав
ляти в раму, бочку в обруч тощо•> 

(свн. vа33еп, двн. fа336п). - Див. ще 
фас а. 

[хвасувати2 ] <<фальшивити, непра
вильно їхати (про колесо)•>; - очевид
но, експресивна семантична видазміна 

дієслова [хвасувати] <<Прилаштовува
ти•> (у тому числі й про колесо). -
Див. ще хвасувати 1 • 

ХВаТ1 <<ЗаВЗЯТа ЛЮДИНа; ЗУХ•>, хваць
кий <<молодеuький•>; - р. хват <<мало-
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дець•>, бр. хват <<моторна, спритна лю
дина•>, п. chwat <<молоденм. ч. chvat <<ПО
спішливість, квапливість•>, слц. chvat <<По
спішливість; капкаН•>, схв. chvat <<Са
жень»; - зворотне утворення від дієслова 
хватИти, хватати (до семантики 
пор. р. ловкий і ловИть); припущення 
про запозичення з дісл. hvatr <<швид
кий; спокійний, смирниЙ•> (Mikl. EW 92; 
Matzenauer 180) непереконливе; неприй
нятне також пов'язування із залихват 
(Собомвский AfS 1 Ph 33, 480; ЖМНП 
1911. маИ, 166).- Фасмер IV 229-
230; Ильинский ИОРЯС 20/4, 150; 
Stawski І 91; Bruckner 187, 188; Bern. 
І 407; Младенов 667. - Див. ще хва
тати. 

[хват2 ] (іхт.) <<білизна, Aspius гарах•> 
Шейк, фат «ТС.•> тж; - очевидно, по
в'язане з хватати, оскільки ця риба на
лежить до хижаків. - Див. ще хватати. 

хватати <<Швидко, поривчасто бра
ти, хапати•>, [фатdти] Шух, [хвата
нИна] <<хапанина•> Нед, Шейк, [хвdтан
ка] <<Гра в піжмурки•> Шейк, [хватdч] 
Куз, хватка <<nрийом, спосіб; [рибаль
ська сітка] ШеЙК•>, [фdтка] <<ЗНаряддя 
ловити рибу, здебільшого коропів, щук 

узимку•> Берл, [хваткИ] <<рогачі•>, хва
ток у вислові на хватку <<Наспіх, на
швидкуруч•>, [хватун] Шейк, [фатуш
ник] <<рибалка, що ловить рибу фаткою 
взимку•> Берл, хвацтво, хватальний, 
хваткИй, хвать!, [хвіть], хватком, 
хватькома, вИхват, вИхватень <<ЛеГ
КИЙ, зручний одяг Я; коржик, спечений 
нашвидкуруч Ма•>, вИхватка, [вИхват
ки] <<Здобне печива•> Мо, захват, [захва
тич], захватнИй, назахват, напохва
ті, нарозхват, нахвататися, недо
хват, [незахват) <<Проnуск у КОСіННі•> 
ЛЧерк, обхват, отхватИтись ЛексПол, 
охват СУМ, Нед, 6фат Нед, [охват, 
охватИлно, охватки] <<рОГаЧ•> До, [ох
ват) ~хвороба коней, спричинена обго
дуванням або опоєм•> ЛексПол, пере
хват, перехватка, [пере'хватний] Куз, 
[пере'хватно] Нед, перехватuти, під
хват, [подхватка] ЛЖит, [підхватчик] 

164 

хващі 

Куз, [підхватистий], пахват Она, Куз, 
І похватаньJ Нед, п6хваткий, похват
ний, похватом, похвати"ем, прИхват, 
прИхватком, [профатеньj <<елемент гри 
у вивертеНЬ•>, lпрохватнЯ] Нед, спо
хвату, [спохвачу], [схват, схватка] 
Нед, [!]хват] <<рогаЧ•> Шейк, [ухват] 
<<Хаnуга•> Л; - р. хватать, бр. хватаць, 
др. хватити, хвачу, n. chwatac, ч. 
chvatati <•хапати•>, слц. chvatat' <•хватати; 
поспішати•>, вл. chwatac, нл. chwatas, 
болг. хващам, хватя <•хватаю, ловлю•>, 
СХВ. хватати, хватити, СЛН. hvatati, 
hvatam, стсл. хкс.\тАтн; - nсл. xvata
ti / xvatiti, можливо, з первісним значен
ням <<Присвоювати, робити чуже своїм•>; у 
корені давнє чергування: xvatati/xytiti 
(з первісним значенням <•різати, розпо
рювати•> ), яке зводиться до і є. *ksot
< *skOt- від кореня *skёu-; до форми 
xvatati реконструюється давніше *xvot-, 
при цьому припускається х < s (*sve- у 
займенниковому корені - пор. svojь) -
ЗССЯ 8, 123; *xv- могло розвинутися із 
*sv- після префіксів на і, u (Vaillant RES 
22. 45); є спроби розрізняти чеські діє
слова chvatiti <•хапати•> і chvatati <•ПО
спішати•> (слц. chvatat', вл. chwatac, нл. 
chwatas); при цьому chvatiti (укр. хва
тати, nсл. xvatati) пов'язується не з 
xytiti, а з xapati (укр. хапати), з фоне
тичним підсиленням початкового при

голосного (х- > xv-), а chvatati зістав
ляється з kvqpiti, звідки укр. квапити 
(Machek ESJC 210); надійних відповід
ників поза слов'янськими мовами не
має. - Фасмер IV 230; Чернь1х ІІ 335-
336; Stawski І 93-94; Brikkner 188; 
Bern. І 407; Mikl. EW 93. - Пор. 
хИ:тити. 

[хваціЯт] <<фронтон•> ЛЖит; - п. 
facjata <<фасадна стіна; мансарда; фізіо
номія•>; - фонетико-граматичний варі· 
ант іменника [фаціЯта] <•фронтон; при· 
чілок; піддашок•> (див.). 

[хвашія] <<смуга, вирізана вподовж 
вичиненої шкіри•>, [фашія] <<ТС.•>; -
неясне, пор., однак, [хв6шка] <•шкура 
дохлої вівці або кози•>. 

хващі - див. хаща. 



хвель 

[хвельJ <<рід, вдача>> (у звороті див
ного хвелю чоловік - Номис), фель 
нс.>> Шейк; - не зовсім ясне; можливо, 
запозичення з грецької мови; нгр. <PUAo(v) 
<<Стать, родина, плем'я,>; не виключений 
зв'язок і з н. Quell <<джерелО>>, звідки 
перен. <<рід (походження), (успадкована) 
вдача>>. - Пор. филь. 

Хвена (жіноче ім'я), ст. Хвенна 
(XVII ст.); - очевидно, варіант імен 
Хвій6на, Феона. - Див. ще Феона, 
Хвійона. 

[хвера] <<буря>> ЛЧерк; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивне утворення 

на основі хвирса; пор. р. [хверьІ <<заві
рюха>>. - Пор. хвИрса. 

[хверт] <<Назва літери ф>>; тягти 
до хверта (кара учнів у давній школі) 
Г, Бі; - фонетичний варіант слова 
ферт (див.). 

[хверцювати] <<франтити>>; - екс
пресивне утворення від ферт <<джи
rун>>; ц' зумовлене, можливо, впливом 
дієслова гарц,ювdти. - Див. ще ферт. 

[хвехверj <<Перець>> Г, Mak; - п. 
[fefer] <<Перець>>; - запозичення з німе
цької мови; н. Pfeffer <<Перець>> (двн. 
pfёffar, свн. pfёffer) через лат. piper по
ходить від гр. 1ТЕ1ТЕРІ «ТС.>>. - Див. ще 
пеІ?ець. - Пор. фейфер. 

[хвИrи-мИrи] <<фіги та інші ба
калійні ласощі,>, хвиги-миги, [фіrлі
міrлі, фиrи-миrи] Шейк, [фиги-миги] 
Пі; - парне тавтологічне утворення за 
зразком тюркських мов, про що свід
чить м на початку другого компонента; 

пор. українські слова, утворені за цим 
зразком: пундики-мундики, січень-мічень 
тощо. - Кримський Розвідки 145. -
Пор. фіrлі-міrлі. 

хвИжа <<Завірюха, метелиця>>, [фи
жа] «ТС.•> Нед; - р. [хижа] <<дощ, сні
говиця,>; - утворення звуконаслідуваль

ного характеру. - Пор. хвИща, xyra. 
[хвизанка] <<ковзанка>>; - нерегу

лярне утворення, пов'язане, очевидно, 
з коренем псл. *x"lz-, паралельним до 
*(s)k"lz-; пор. синонімічні хвизdнка, 
ховзанка. - Див. ще ховзати. - Пор. 
ковзати. 

хвИля 

[хвизИна] ~стрічка>>; - неясне. 
хвилівнИк (бот.) <<Кірказон, Aris

tolochia sipho L.>> Нед, Mak, [фелинн.ик 
Mak, филИнник Нед, Mak, филИн.н.ики 
Mak, филИпник, филійник Нед, Mak, 
филільник Mak, филонник Г, Пі, Mak, 
філейник Шейк, філинник Mak, філій
ник Шейк, Mak, філільн.ик Mak, фі
лон.ник Mak, фіона, хвалинник Mak, 
хвалільник Mak, хвалінник, хвелинник 
Mak, хвилИнник Г, Шейк, Пі, Mak] «ТС.•>, 
[хвилільник] <<змійовик, Aristolochia clema
titis L.•>, [хвілінн.ик] «ТС.>> Шейк; - р. 
филИнник, филонник, плиновник, хви
ловник; - утворення, пов'язане з хви
ля; назва мотивується тим, що насіння 
рослини завдяки корковому поясові мо
же довго триматися на хвилях води -
понад 9 місяців (Нейштадт 206). -
Див. ще хвИля 1 • 

хвиль <<валет (у картах)>>, хвИлька 
<<Назва гри в карти•>, фИлька <<валет; 
назва гри в карти для чотирьох осіб>> 
Пі; - р. фИлька <<хвилька, назва гри в 
картИ>>; - утворення, що виникло як 

вторинна форма від хвИлька < филь
ка. - Див. ще фИлька. - Пор. 
хвалька. 

хвИля 1 <<Водяний вал, що утво
рюється від коливання водної по
верхні>>, [хвіля] ВеЛ, [киля] Нед, [хви
листий] Шейк, [хвильний], хвильовИй, 
хвильчастий, [хвилюватий], хвилЯс
тий, хвилити, хвиліти, хвилювати, 
[хвилЯтися], схвильований; - бр. хваля, 
п. fala <<ХВИЛЯ>>; - запозичене з німець
кої мови через посередництво поль
ської; н. Welle <.<хвиля, вал; циліндр>> 
(свн. wёІІе, дангл. wiella, дісл. velle, герм. 
*walljoп-) споріднене з псл. vаІ-ь, укр. 
вал; вокалізм укр. хвиля (на воді) ви
яВJJяє вплив омонімічного хвИля (часу) 
(Stawski І 217); припускалося також, 
що вл. нл. wala <<Валок, циліндр>> є вла
сне слов'янським утворенням, спорід
неним з valjati <<валяти, валити>> (А. Му
ка, див. Stawski І 217-218); висловлю
валася думка, що омонімічні хвИля (на 
воді) і хвиля (час) спільного походжен
ня (Bern. І 408); н. Welle «ХВИЛЯ>>, що 
продовжує іє. *vel- <<обертатися, крути-
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тися•>, етимологічно споріднене з псл. 
*vьІпа <•ХВИЛЯ•>, vа\-ь (BrUckпer 117). -
Ди~. ще валИти. - Пор. хвИля2• 

хвИля2 <•хвилина; короткий відрізок 
часу, мить•>, хвилИна, ст. фИля <•час•> 
( 1627); - бр. хвіліна, п. chwila <•хви
лина; мить, моменТ», ч. chvi\e, слц. 
chvll'a «ТС.•>; - запозичене з німецької 
мови через посередниитво польської; н. 
Wei\e <•Певний чаС» < двн. hw11, hwїla 
<•Час, година•>, гот. luivei\a <•хвилина, час, 
година•> споріднені з псл. pokojь, pociti, 
укр. покій, спочИти; припускається 
спорідненість хвИля (час) і хвИля (на 
воді) (Веrп. І 408; Фасмер lV 230-
231 ). - Шелудько 52; Slawski І 92; 
BrUckпer 187; Holub-Lyer 207; Rich
hardt 57; Mikl. EW 92; КІеіп 1740. -
Див. ще почИти. - Пор. хвИля 1 • 

[хвИндя] <•пропасниuя, лихоманка•>; -
давній фонетичний варіант слова хИндя 
<•трясця, пропасниця•>; до хв : х пор. 

хвороба і хороба. - Див. ще хИндя. 
[хвинтИти] •бундючитися, пиндю

читися•>, [финтИти] «ТС.•> Нед, [хвИн
тик] <•франт, джиrун•>, [фИнтик] <•ТС.•> 
Шейк, [фінтик] <•пуста людина, вітро
ГОН•> Шейк; - р. финтИть <•хитрува
ти, приндитися•>; - експресивне діє
слівне утворення на основі іменника 
фінт (див.). 

[хвирrати(ся)] <•брикати(ся) (про ко
ней)•> Па; - боJJГ. хв'Ьргам <•КИдаЮ•>; -
очевидно, давній фонетичний варіант 
слова вергати <•брикати, хвицати•>; 
початкове х з'явилося, можливо, як 

експресивне, так само як і звук r на 

місці r. - Див. ще вергати. 
[хвИрса] <•Завірюха, снігопад без віт

РУ•> Мо, [хвірза] «ТС.•> Куз; - нерегу
лярне експресивне утворення на основі 
хвіятися <<Хитатися•>, пор. р. [хвиль] 
<•завірюха•>, [хвель] «ТС.•>. - ЗССЯ 8, 
124. - Див. ще хвіяти. - Пор. ха
веря, хвера. 

[хвирткИй] <•Хитрий, вертлявиЙ•> Нед, 
Шейк; - експресивне утворення, що 
виникло в результаті контамінації слів 
хвиткИй <•ШВИДКИЙ•> і верткИй. 
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хвИстати, хвИснути <•стьобати ло
зиною або батогом•> Бі, хвИськати <•би
ти, стьобати; свисті:rи•> Шейк, хвИщик 
<•дубець поганяти коні•> ЛЧерк; - р. 
хвистать, хвистеть <<СВИСТіТИ•>, П. рідк. 
chwistac <<СВИСТіТИ•>, Ч. chvistati <<ХЛИ
СТаТИ; дуже текти, лити•>, заст. <•бити•>, 
слц. chvistat' «дристати•>, схв. фйснути, 
фuскати <•ХЛИСНУТИ•>, СТ. хвИстати <•бИ
ТИ•>; - звуконаслідувальне утворення, що 

імітує свист, ляск тощо; розглядається 
як варіант дієслова свистіти з перехо
дом sv- > xv- (ЗССЯ 8, 125), пор. gv- у 
п. gwizdac. - Преобр. ІІ 262; Фасмер IV 
231; Machek ESJC 210-211; Bern. І 
408. - Пор. свистати. 

[хвисткИй] <•гнучкий, хисткиЙ•>; -
варіантна форма до хисткИй, споріднено
го з хитати; щодо початкових хв : х пор. 
хворий : хорий. - Див. ще хитати2 . 

хвись; - зворотне утворення від 
хвИськати <<бити, стьобати, свистіти•> 
(пор. блись від блИскати, блИснути); 
елемент звукообразності тут, очевидно, 
вторинний. - Див. ще хвИстати. 

хвИцати <•бити однією або обома 
задніми ногами (про копитних тварин); 
брикати, вихати•> СУМ, Нед, [хвицА
ти] Куз, [фецати] Шейк, [фИкатиІ 
ВеЗа, фИцати СУМ, Нед, фИцкати, фиц! 
<•вигук для вираження кінського бри
кання•> Шейк, [вИхвицом]; - експре
сивне звукообразне утворення, парале
льне хвИстати <•СТЬОбаТИ>>; меНШ імо
вірне припущення про запозичення з 

румунської мови звуконаслідувального 
f1t1i <•махати хвостом, неспокійно пово
д~тися•> (Scheludko 145-146). - Пор. 
хвИстати. 

хвИща <•Негода, хуртовина•>, [фИ
ща] <•Негода; незгода•> Нед, Шейк; -
р. [хвИща] <•сильна завірюха•>; - утво
рення, пов'язане з хвИстати <<стьобати•>, 
хвИськати <•бити; свистіти•>. - ЗССЯ 
8, 125. - Див. ще хвИ:стати. 

Хнійона <•жіноче ім'я•>; - р. Хио
ния, Хиона, ХИна, Фи6на, Фи6ния, бр. 
Фяона; - запозичення з грецької мо
ви; гр. XtOVГ] походить від хнЬv <<СНіГ» 
(пор. ХЕЇf.Ю, хщнЬv <•зима; буря, него-
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да»), спорідненого з лат. hiems <<Зима•>, 
псл. zima, укр. зима. - Петровский 
229; Frisk ІІ 1079-1081; Boisacq 1053. -
Див. ще зима. 

хвіртка <•невеликі вхідні двері в ти
ну або у воротаХ•>, [фіртка, фірточка] 
Нед, Шейк, [фіртчИна, фіртчисько] 
Шейк, [хв6рточка] <•кватирка•> До, [фур
та] Бі, ст. ф6рта (XVII ст.); - р. 
ф6ртка, ф6рточка, бр. ф6ртка, фор
тачка, п. furta, furtka, ст. forta, fortka, 
ч. fortna, слц. fortna, forten; - запози
чене з німецької мови (можливо, через 
посередництво польської); н. Pforte 
«ворота, брама•> (< двн. pforta) похо
дить від лат. porta <<Ворота, двері•>. -
Фасмер IV 204; Чернь1х ІІ 322; Stawski J 
241-242; Bruckner 126; Machek ESJC 
145; Mikl. EW 260; К\uge-Mitzka 546; 
Walde-Hofm. ІІ 343-344; К\еіn 1219-
1220.- Див. ще порт2 • - Пор. фурта. 

хвіст <•Придаток на задній частині 
тіла тварини, [рибальський мотуз, яким 
в'яжуть задній край чердакового пару
са до човна Дз].>. [фіст] Нед, [фоста
цкиІ ~сорт груш, Pyri communis•> Нед, 
Шейк, [фостачкИІ <•ТС.•> Нед, Шейк, 
[фостець] (бот.) <•хвощ болотний, Equi
setum pa\ustre L.•> Mak, [ф6стик] <<ХВО
стик•> Шейк, [фостуляІ <<солодка гру
ша на довгому хвостику•> ВеБ, хвосняк 
(бот.) <<Hippuris L.•>, [хвостdнІ <•хвоста
та рибальська сітка•> Шейк, [хвостdч] 
ной, що має довгий хвіст; невід, сітка 
з хвостОМ•>, [фостdч] <<З великим хвос
том; великодня гра хлопчиків•> Нед, 
[хвостdчка] <<Назва ложки у загадці Г; 
пуголовок ВеНЗн•>, хвостИзм (політ.), 
[хвостики] (бот.) <•Китник, лисохвіст, 
Alopecurus L.•> Mak, хвостИна <•(одна) 
скотина•>, [хвостИло] <•Віник у лазні•> 
Шейк, [хвостИнець] (зоол.) <•хвостата 
інфузорія, Boda•> Нед, Шейк, хвостИст 
(nоліт.), хвостИсько, [фостИско] Шейк, 
хвостИще, хвостівка (орн.) <•синиця дов
гохвоста, Aegitha\os caudata L. Шарл; 
хвостатий метелик, Acaena Нед•>, [хваст
ник, хвостнЯк] (бот.) <•Хвосняк, Hip
puris L.•> Mak, [хвостове, фостове] <<гро-
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ші, які покупець дає пастухові або най
митові при купівлі худоби•> Нед, [хво
стовИк] <•Частина плуга, клин, за до
помогою якого можна регулювати за

глиблення плуга •>, [хвос ток, хвоста
чак] зменш. від хвіст, [хвостЯ, хво
стЯта] <•рогата худоба•>, хвостЯга, хво
стЯка, хвостатий, [фостdтий, хвістd
тий, хвістнИй] Нед, хвостовИй, хва
стати, [хвастатися] <•плентатися зза
дУ•>, [хвостdться] <<іти слідом за ки
мось•> Чаб, [хвостикdти] <<бити, стьо
бати•> Шейк, нахвісник, [нdхвостень] 
Нед, надхвістя, охвістя, [охв6сту
ватий] <<тонший з одного боку (про де
ревину, палицю)•>, підхвістя, підхвіс
ний, [підхв6сний, підхв6стний] Куз, прИ
хвостень, [прихв6стний] Нед, [при
хвос( т) ний] Куз, [прохв6стиця] <•Про
чуханка•>, [прохвостuти] <<побити різ
ками•> Пі; - р. бр. хваст, др. хвостсь, 
п. [chwost], ч. слц. chvost <•Хвіст; мітла•>, 
ВЛ. chosco <<МіТЛа», НЛ. chosco <<дрік, З 
якого роблять віники•>, полаб. xost, схв. 
СТ. (hvost] <<ХВіСТ», (host] <<ВИНОГрадна 
гілка•>, стсл. хкост'Ь; - загальновизна
ної етимології не має; псл. xvost'Ь пер
вісно означало, мабуть, <•те, чим мож
на махати, обмахуватися•>, тому пов'я
зується з псл. xvostati <•бити, махати•>, 
xvatati, xytati, xystati (ЗССЯ 8, 133-
134); припускалася спорідненість з ав. 
xvasta- <<молочениЙ•> (Vasmer RS\ б, 
174), з вірм. xot (< *qhцodo-) нрава, 
пасовиська•> (Petersson KZ 47, 278), із 
нвн. Quaste <<Пензель•> (двн. questa, свн. 
guaste <<пучок, жмут•> ), схв. ст. gozd <<ЛіС•> 
(Зндзелин СБЗ 127), з хобот (Ильин
ский РФВ 61, 235; ИОРЯС 20/ З, І 06-
108, проти Фасмер IV 232).- Фасмер
Трубачев IV 232-233; Чернь1х ІІ 336-
337; Stawski І 92-93; Bruckner 187-
188; Ho\ub--:;-Lyer 207; Machek ESJC 
211; Schuster-Sewc 398; Bern. І 409. 

хвіть <<Вигук для вираження швид
КОІ'О розмаху або свисту•>, [хвитьІ «ТС.•> 
Нед, Шейк, хвітю-хвітю <<імітація руху 
віника•>, [хвітька] <<мантачка•>, хвітькати 
<<свистіти (про птахів)•>, хвітьхвітькати 
«ТС.•>; - звуконаслідувальне утворен-
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ня, що виникло внаслідок імітації свис

ту та звуків від швидкого руху предме
тів у повітRі. - Пор. фіть. 

Іхвіяти] <<хитати; віяти, майоріти•> 
Шейк, [хв{яти( ся)] <<Хитатися•> Г, Бі, 
[хв{йний J <<Хисткий, нетривкий, нестійкиЙ•> 
Шейк, ст. хвt.яти <<Махати•> ( 1627), хвt.я
тися <<ХИТатИСЯ•> (XVII ст.); - П. chwiac 
si(;'; <<Колихатися, гойдатися•>, chwiac, Пас, 
chwiejac, chwiewac, ч. chveti se <<хита
тися, коливатися, дрижати•>, слu. chviet' 
нруситися•>, вл. chwjec <<Хитати•>, нл. 
chwjas <<віяти•>, chwjas se <<хитатися (про 
гілки).>; - псл. xvejati (s(;';), глибша ети
мологія якого не визначена; зіставляєть
ся з снн. swaieп <<ХИтатися•>, англ. sway 
<<Колихатися~ (Вегп. І 407-408; ЗССЯ 
8, 124-125), з лит. svajoti <<мріяти•>, пер
вісно <<блукати•> (див. Фасмер lV 230), з 
хвоя (Bruckпer 187, проти ЗССЯ 8, 
126). - Ильинский ИОРЯС 20/4, 148-
149; Stawski І 92; Machek~ ESJC 210; 
Holub-Lyer 207; Schuster-Sewc 413-
414; Зндзелин СБЗ 127. 

[хвоїти] <<бити лозиноЮ•>: - оче
видно, експресивне утворення на ос

нові хвіяти (див.). 
хвойда <<Нехлюя; неохайна, нече

пурна людина; повія•>, [фойда] <<ТС.•> 
Шейк, файда «ТС.•> тж, [фойдатися] 
<<бродити по болоту, тинятися•> Шейк, 
[захвойдаха] <<Нечупара», [захвойдати] 
<<забруднити•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, експресивне утворення від хвоїти, 
хвоя, пор. р. [хвой] <<різний мотлох, дран
ТЯ•>. - Див. ще хвоїти, хвоя. - Пор. 
хвайда. 

хвойдИна <<Лозина, різка•>: - нере
гулярне експресивне утворення на ос

нові хвоя, пор. р. [хвоИна] <<хмиз, гіл
КИ•>. -Див. ще хвоя. 

[хвойлИчникІ (бот.) <<Хвилівник зви
чайний, Aristolochia clematitis L.•> Г, 
Шейк, Mak; - не зовсім ясне; можли
во, виникло внаслідок зближення на
зви хвилівнИк. із хвоя. 

[хволий] <<хвориЙ•> Нед, Шейк; -
р. [к.вол~tй] <<~лабиЙ•>; - очев~дн~, фо
нетичнии варІант слова к.волии (до 
заміни к > х пор. ковзатися і ховза
тися); спроба виводити р. [к.вольtй] з 
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хИльtй і реконструювати давніше * хво
льtй (Прєобр. І 304) не є достатньо 
обrfунтованою. - Див. ще кволий. 

хвонь] <<пуста людина, дурень•>, [хво
нюватий] <<дураuькиЙ•> Шейк; - не
ясне. 

хворий <<який має яку-неб~дь хво
робу, нездужає, нездоровиЙ•>, tхорий], 
[хворлак.уватий, хворляк.уватий] ВеУг, 
хвороблИвий, [хороблИвий], [хворовИй] 
<<ТОЙ, що хворів•>, хворовИтий, [хворя
вий] <<хворобливиЙ•>, [хвора] <<хвороба•>, 
хворість, хвороба, (хворота] <<ХВоро
ба•>, [хворЯк.а] <<хвориЙ•>, хворати Нед, 
Шейк, хворіти, хворувати, [хворла
к.увати, хворляк.увати] ВеУг, захво
рювання, ст. хороба ( 1596, 1627); -
р. хворьиї, бр. хворьt, п. вл. нл. chory, ч. 
choryi, СТ. chvoryi, СЛU. choryi, Полаб. ХОГе, 
ХUОГе <<ГИДКИЙ, бридКИЙ•>, UСЛ. ХRОр'Ь; -
псл. хvогь / хогь виводиться з давні
шого *syoro- (*sуего-) <<різати, колоти; 
наривати, гноїтися•>: заміна початково
го S > Х ПОЯСНЮЄТЬСЯ (ЧерНЬІХ 11 336) 
впливом ПСЛ. хуІ-ь, хуІ-ьjь (пор. р. хИльtй); 
вислоВJJювалася також думка про мож

ливість зв'язку з іє. коренем *ks- І kes- <<рі
зати•>: <<хвориЙ•> - ue первісно <<Каліка, 
травмована людина» (Мельничук Зти
мология 1966, 219); вважалося спорід
неним із двн. swёran <<ятритися, здувати
ся, викликати біль•>, свн. swёr <<біль, хво
роба•>, н. Schwar(e), Geschwur <<боляч
ка•>, ав. xvara- <<рана•> (Фасмер lV 232; 
Bern. І 409; Matzenauer LF 8, б; Peder
sen IF 5, 66; Rozwadowski RSI 2, 1 05; Зн
дзелин СБЗ 72; Mikkola Ursl. Gr. І 175; 
Trautmann 295); були спроби зводи
ти до іє. *khour- < kheuor- (Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 148) або До кореня *gver-, 
наявного в тох. В kwar <<Нездужати, 
хворіти•> із заміною первісного g- на х: 
з табуїстичних міркувань (Machek ESJC 
203); на думку ряду дослідників, при
кметник хорий пов'язаний іншим сту
пенем чергування з хuріти, хИрявий. -
Критенко Вступ 538; Фас мер-Трубачев 
lV 231-232; ЗССЯ 8, 131-132; 
Bruckner 183; Stawski І 76-77; Holub
Lyer 205; Moszyr\ski PZJP 90; Schuster-
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Sewc 397-398; Абаев И3СОЯ 1, 117. 
Поr. хИрий. 

[хворіон] <<диявол•> Нед, Шейк; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 

ХВОрий; МОГ ЛО ВИНИКНУТИ ЯК табуЇСТИЧНа 
назва чорта, пор. полаб. chorac <<ЧорТ» 
(Bruckпer 183). -Пор. хворий. 

хворост (<гнучке пруття з ліщини, 
лози, верби і т. ін., що йде на спору
дження чого-небудь; хмиз•>, [форост] 
«Хворост О; сухі віти без хвої на сме
реці Г, Нед•>, хворостець, хворостИна, 
хворостИння, [хворостнuк] Нед, хво
ростнЯк, хворостЯнка <<мазанка; [(бот.) 
брусниця, Vaccinium vitis idaea L. Mak]•>, 
хворостянИй, хворостИти, [псіхворость] 
Г, [прохворостuти] <<Відлупцювати•> 
Нед, ст. форост'Ь <<хворост; виноград
на та інша лоза•> ( 1627); - р. хво
рост, бр. хв6раст, др. хворостиІЄ, хво
росm'Ь, п. chrust (< *chwrost), ч. chrast, 
chrust, слц. chrast', вл. chrast <<чагар
НИК•>, болг. храст <<Кущ, чагарник, де
ревце•>, схв. храст <<дуб•>, слн. hrast 
«ТС.•>, СТСЛ. XRPdCTHKj - ПСЛ. *xvorst·ь 
«Чагарник, ліс•> загальновизнаної ети
мологїі не має; припускається звуко
наслідуваJІьне походження (Mik\. EW 
92; Bern. І 408-409; 3ССЯ 8, 130-
131); початкове х- замість закономірно
го k- вважається резуJІьтатом внливу 
псл. xrust-ь, xгustati : xгusteti (Черньrх ІІ 
336); висловлювалася думка про сrюрід
неність із псл. xvoja <<ХВОЯ•> (Holub-Kop. 
142) і далі з іє. *ks-, *kes- <<різати, 
рубати•> (Мельничук 3тимология 1966, 
216); зіставлялося з двн. hoгst, hurst 
~чагарник•>, н. Hoгst, дангл. hyrst <<ЛіС•> 
(Зндзелин СБ3 126-127; Фасмер IV 
231; Младенов 671); розглядалося як 
складне слово *ksv-orsto-, де другий 
компонент той самий, що в псл. *огst-ь 
«рости•>, а перший відображений у 
дінд. k~uma <<ЛЬОН•> (Peterssoп KZ 46, 
145-146). - Мартьrнов 3тимология 
1968, 15-16; Фас мер-Трубачев IV 
231; Sla~ski І 82-83; Holub-Lyer 205; 
Schuster-Sewc 399-400. 

[хворостець] <<Печиво, виготовлене 
на соняшниковій оліЇ•> Ва; - р. хво-

хвошка 

рост, [хв6ростьt[ <<Пряжене в олії пе
чиво•>, [хв6ростеньІ не.; тонкий ламкий 
коржик•> Даль; - суфіксальне утворен
ня від хворост; хрустке печиво одержа
ло назву за схожістю з хрустким хмизом 
(хворостом). - Див. ще хворост. -
Поr. хрустИ. 

[хворостЯнка] (бот.) <<брусниця, Vac
cinium vitis-idaea L.•>, форостінки «ТС.•> 
Mak; - похідне утворення від хво
рост у значенні <<КУЩ•>; назва моти
вується тим, що брусниця росте пере
важно в кущах, чагарниках; пор. си

ноніми для брусниці: борuн.а, боро
вИна, борівка. -Див. ще хворост. 

[хворшт] <<дошка в % вершка•>; -
столярний термін, пов'язаний, можли
во, з н. Forst <<ліс, бір•>, спорідненим з 
двн. horst <<чагарник•>, дангл. hyrst <<ЛіС•>, 
псл. *xvorst-ь <<Чагарник, ліс•>, укр. хво
рост. -Див. ще хворост. 

[хвоспітися] <<волочитися позаду . 
(про одяг); поспішати (щоб не залишити
ся)•> Г; - очевидно, експресивне утво
рення від хвіст (див.). 

[хвостач] (бот.) <<поросинець пля
мистий, Hypochoeris maculata L.; зніт, 
Epi\obium angustifolium L. Mak•>; - nо
хідне утворення від хвіст; назва зумов

лена довгим стеблом з квітками на кін

ці, що нагадує хвіст тварини. - Фед
чєнко-Флеров 661, 1039. - Див. ще 
хвіст. 

[хвостЮшок] (ент.) <<Thec\a F.•> Нед, 
Шейк; - р. хвостdтка; - похідне утво
рення від хвіст; назва метелика моти
вується наявністю в нижній частині 
задніх крил тоненьких кінчиків -
<<хвостикіВ•>. - Горностаєв 225. - Див. 
ще хвіст. 

ХВОСЬКаТИ <<ХВИСЬКаТИ•>, ухвоська
тu <<забовтати, задрипати•>; - експре
сивне утворення, паралельне хвИськати, 
хвuстdти і nод. - Пор. хвИспіти. 

[хвошка] <<шкура дохлої вівці або 
кози•>; - не зовсім ясне; можливо, екс
пресивне утворення на основі хвоїти 
або хвастсіти <<бити, лупити•>, оскільки 
назви шкури пов'язані з ідеєю <<лупи

ти, дерти, різати•>. - Пор. хвашія. 
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хвошти 

[хвошти] <<сегмент у колесі•>; - не
ясне. 

хвощ (бот.) <<ВИща багаторічна спо
рова трав'яниста рослина, Equisetum L.•>, 
хвіщ <<ТС.•>, [фошч] Шейк, Іхвощанка] 
<<пучок хвощу, соломи або очерету, яким 
миють дерев'яну нефарбовану підло
гу•>, [хвощай] <<Сорт трави•> Нед, Куз, 
Шейк, [хвощі Mak, хвоїщ Г, хвоищ 
Mak], [хвощевсіті] Mak, хвощеві; -
р. болг. хвощ, бр. хвошч, п. chwoszcz, 
chwoszczka, ch(w)oscik, ч. chvoste <<мітел
ка•>, ВЛ. chosc, НЛ. chWOSC, chosc, СХВ. 
хваст, хвошnе, вошnе, СЛН. hvosc; -
псл. *xvostjь <<ХВОЩ•> (первісно, можливо, 
також <<Мітелка•>), утворене від xvost-ь 
<<ХВісТ», пор. п. kor\ski оgоп <<ХВОЩ•>, букв. 
<<Кінський хвісТ», лат. equisёtum <<ХВОЩ•>, 
букв. <<Кінська грива•>; назва рослини 
мотивується схожістю їі з кінським хвос
том або мітелкою. - Меркулова Очерки 
117; Фасмер IV 232; ЗССЯ 8, 134-
135; Черньrх ІІ 337; Stawski І_ 92; 
Machek Jm. rostl. 29; Schuster-Sewc 
398. -Див. ще хвіст. 

[хвощатися] <<ТИнятися, блукати•>, 
[хвастатися] <<волочитися, тягтися (про 
одяг)•>, [хвастатися] <<швидко працю
вати•>; - експресивне утворення на ос

нові хвастати <<бити, стьобати•>, хв6їти 
<<бити лозиною•>, хвіяти <<Хитати•>, хвіст 
тощо. 

ХВОЯ <<СОСНа, ГЛИЦЯ, дрЮК», (фоя] 
Шух, О, [хвайнuк, хвийн~к. хвинЯк, 
хвуойняк] <<Сосняк•> Л, хвоїна, [хв6йки] 
<<НеВеЛИКИЙ СОСНЯК•> До, хвойнuк, хвой
Ні, [хвойнівкаІ (зоол.) <<блощиця, Pachy
merus ріпі•> Нед, [хвойновець] <<Cha\ko
phora mariaпa•> Нед, [хвойнЯк] (ент.) 
<<довгоносик, слоник•> Нед, [хвоянuк] <<Чор
ний ліс•> Нед, хвойний, [хвойовuй]; - р. 
хвоя, бр. хвоя, п. choja, сhоіпа <<ХВОЯ, 
сосна, глиця•>, ч. chvoj, слц. chvoj(e) 
<<ХВОрОСТ, ХВОЯ>>, chvoja <<Гілка ЯЛИНИ>>, 
вл. chojпa, [chojca] <<сосна•>, нл. chojca, 
chojпa <<ТС.>>, бОЛГ. хвойна <<ЯЛіВеЦЬ>>, 
схв. хвЬjа <<Гілка, пагін•>, слн. hoja <<хвоя, 
ялина•>; - псл. xvoja; - споріднене з лит. 
skuja <<хвоя, шишка•>, лтс. skujas <<хвоя 
ялини•>, де початкове х < ks, що виник-
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ло внаслідок давньої метатези ks < sk; 
іє. *sk(h)voi-; менш переко_нливими є 
порівнювання (Machek ESJC 211) псл. 
xvoja з дінд. vaya <<гілка•>, а також по
в'язання хвоя з хвеять (Bruckпer 181; 
Брандт РФВ 22, 127; Желтов ФЗ 1877/4, 
79). - Мельничук Зтимология 1966, 
215-216; Фасмер IV 233; Чернь1х ІІ 
337; ЗССЯ 8, 125-126; Stawski І 74; 
Moszyr\skj PZJP 285; Ho\ub-Lyer 207; 
Schuster-Sewc 391; Младенов 667; Mikl. 
EW 92; Веrп. І 408; Mikkola Urs\. Gr. І 
176; Trautmaпп 268; Fraeпke\ ІІ 821. -
Пор. хвоїти. 

[хвук] <<Веретено•> Г, Нед; - звуко
наслідувальне утворення, що імітує 
шурхіт веретена і далі позначає саме 
веретено. - Пор. фук2 , хук. 

[хвущина] <<ТОлока, гуртова праця 
як поміч сусідові при будуванні хати•> 
ЛЖит; - не зовсім ясне; можливо, по
в'язане з вужвсі <<ланцюГ•>, др. уже «ТС.•>, 
що походять від псл. ( v )Qi.e, спорідненого 
з V(;';zati <<в'язати•>. - Див. ще вужва. 

хе1 (виг.), хе-хе, хехекати, хе-хе-хе! 
Шейк; - р. бр. болг. м. хе, ч. chechtati 
se, слн. hehetati; - результат фонетич
ного оформлення первісного мимовільно
го вигуку для вираження сміху або ре
готу; паралельна форма до інших вигуків 
на вираження реготу- ге, ха; можна 

думати, що первісно ці вигуки становили 

певну ларингальну єдність. - ЗССЯ 8, 
55; Brilckner 179. - Пор. re1

, ха. 
хе2 <<ВИГУК ПрИ рубаННі>>, Хекати, 

[хекавка] <<ікавка•> ЛЧерк, [ухекати
ся]; - результат фонематичного оформ
лення інстинктивного звуку, що утво
рюється від різкого видихування повіт
ря. - Пор. ха. 

хедер <<робоча частина зернових ком
байнів, що складається з різального 
апарата, мотовила й транспортера»; -
р. болг. хедер, бр. хедар; - запози
чення з англійсько"і мови; англ. header 
«ТС.•> походить від head <<ГОлова; перед
ня частина•>, спорідненого з н. Haupt «го
лова•>, гот. haubф «ТС.>>, а також із лат. 
caput <<голова•>, дінд. kapalam «ТС.•>. -
СІС2 904; РЧДБЕ 795; Walde-Hofm. І 
163-164; К\еіn 710. 



хек 

хек1 (іхт.) <<морська хижа риба роди
ни тріскових; мерлуза>>; - р. бр. хек; -
запозичення з англійської мови; англ. 
hake <<ТС.>>, сангл. hake <<ГЗК•> продовжу
ють дангл. haca <<ТС.•>, споріднене з данг л. 
hacod, hceced <<щука•>, н. Hecht <<ТС.•>. -
Юеіп 696; NSD 1103. - Пор. rак1 • 

Хек! 2 (виг.), хекати <<В3ЖКО ДИХа
ТИ~, хекнути; - іНСТИНКТИВНИЙ ВИГук, 
що виникає при різкому видиханні по

вітря після напfуження. - Пор. ron. 
[хелИшник (бот.) <<вовчуг, Опопіs 

hігсіпа Jacq. •> Mak, Шейк; - неясне. 
[хендоrий] <<Чистий, охайниЙ•>, [хан

дожити] <<Чистити, прибирати•> Пі, [ахан
дожити] <<ОЧИСТИТИ, ВИЧИСТИТИ>>, [оханду
ЖиmиІ <<обдурити, підманути, осороми
ТИ•>, ст. хандогий (XVII ст.); - бр. [хан
дога, хандожьщь, ханд6жньt]; - за
позичення з польської мови; п. ch~dogi 
«чистий, гарний, охайний, чепурниЙ•> про
довжує псл. XQdogo, яке є давнім гер
манізмом, пор. гот. haпdugs <<мудриЙ•>, 
дісл. hQdugr <<СТаранний, пильниЙ•>, двн. 
haпtag <<Гострий, гіркий•>, що утворені 
від назви руки - гот. haпdus, дісл. 
hQпd (застереження щодо такого зв'яз
ку в гот. *haпdags <<спритний, вправний•> 
див. Johaппessoп 228, 479); припускала
ся також можливість суто слов'янської ін
терпретації псл. XQdog-ь при допущенні 
варіантної форми *xudog-ь, яку можна 
зіставити з укр. [худ6гаІ <<ХудожниК•> 
Нед і худоба <<СКОТ», пор. у семантич
ному плані творИти - тварИна; зі
ставлення з лит. skaпus <<смачниЙ•>, 
skoпeti <<смакувати•> (Вгі.ісkпег 178-179) 
непереконливе. - Шелудько 52; Мар
тьrнов Сл.-герм. взаимод. 43-45; Фасмер 
lV 282; ЗССЯ 8, 88; Stawski І 64; Вегп. 
І 400; Mikl. EW 88. - Пор. худоrа, 
художній. 

Херес <<СОрТ МіЦНОГО ВИНОГраДНОГО 
вина•>; - р. болг. херес, бр. херас; -
запозичення з іспанської мови; ісп. jerez 
~те.» походить від назви міста Херес
де-ла Фронтера (Jerez de \а Froпtera) в 
Андалузії, з яким пов'язане виробницт
во цього вина (букв. <<ВИНО з Хереса•>); 
ісп. Jerez (de \а Froпtera) утворилося 

хИба 

віД лат. (oppidum) Caesaris <<Місто Це
заря•>. - Фасмер lV 233; Черньrх 11 
338; К\еіп 1435. - Див. ще кесар. -
Пор. цісар. 

[хермес] (ент.) <<Сосновий короїд, 
Chermes viriclis•> Куз; - запозичення з 
латинської наукової номенклатури; назва 
комахи лат. chermes походить від ар. 
kirmiz <<Кермес (Coccus i\icis), комаха, 
що дає червону фарбу•>, яке запозичене 
з дінд. kfmib <<Черв'як•>, спорідненого з 
псл. *c"rvь <<Черв'як•>. - Lokotsch 97. -
Див. ще черв. - Пор. кармазИн. 

херувИм <<У біблійній символіці -
надприродна шестикрила істота, у хри· 
стиянському віросповіданні - ангел ви
щого чину•>; - р. болг. херувИм, бр. хе
рув{м, др. херовим, херувим'Ь, хtро
вим'Ь, хирувим'Ь, п. ч. cherub(iп), слц. 
cherub, вл. cherubiп, схв. херувйм, стсл. 
XEPO'fRHM'Ь, ХЕрокнм'Ь; - запозичене з 

грецької мови через посередництво старо

слов'янської; сгр. хєро,UР. хєроu~і~ <<ТС.•> 
походить від гебр. K"rObh (мн. K"rObhlm) 
<<крилатий ангел•>, утвореного від семітеь
кої основи *karuba-, очевидно, <<бути ве
ликодушним, милосердним•>, спорідненої 
з ак. karabu <<благословляти, робити щас
ливим•>, karibu ной, хто благословляє•>, 
а також із гебр. Ьёп:іkh <<він благосло
венниЙ•>, b"rakhah <<благословення•>. -
Фасмер IV 234, ГСЗ 219; Черньrх ІІ 
338; Kopa\inski 168; Holub-Lyer 203; 
Skok І 665; К\еіп 274. - Пор. се
рафИм. 

хетти <<назва племен і народностей, 
що заселяли центральну і східну час
тини Малої Азії та Північну Сирію в 
ІІ - на початку І тис. до н. е.•>; - р. 
хеттьt, бр. хетьt, п. Hetyci; - запо-, 
зичення з гебрайської мови; гебр. l)ittт 
(мн. Hittfm) походить від хет. Hatti <<хет
ти, країна хеттів, Хатті•>, що Є назвами 
аборигенів неіндоєвропейського похо
дження. - К\еіп 734. 

хи! <<фу, (дит.) жижа•>; - резуль
тат фонематичного оформлення інстин
ктивного гортанного вигуку на вира

ження незадоволення, остороги тощо. -
Пор. пхе, пхИкати. 

хИба - див. хИбИти. 

171 



хибсілка 

[хибалка] (знев ) <<Товста шия•> До; -
експресивне утворення на основі діє

слова хибати <<Махати, хитати•> (див.). 
[хибанок] <<вид рубанка з довгою ко

лодкою, фуганок•>: - запозичення з 
польської мови; п. [hebaпek] <<ТС.•> по
ходить від н. FUgebaпk <<фуганок•>, що 
є складним словом, утвореним з імен
ників Fuge <<стик, паз, шов•>, похідного 
від fUgen <<зв'язувати, припасовувати•>, і 
bank; на українському rрунті слово за
знало, очевидно, впливу дієслова хиба
ти <<ХИТаТИ>> (див.). 

хибати <<рухати що-небудь з боку 
на бік або згори вниз; гойдати, хита
ТИ•>, хИбИти СУМ, Нед, [хиб] <<Падін
ня, поштовх, удар•> Нед, [хИбство] <<Не
постійність, хисткість•> Б і, хибкИй <<ХИ
сткиЙ•>, хиблИвий; - р. [хибать) <<ХИ
тати•>, п. chybac <<бігти; колихати(ся)•>, 
ч. chybati <<сумніватися, вагатися•>, слц. 
chybat' <<не вистачати•>, ВJІ. chybac, khibiC 
<<бути винним•>, нл. chybac, chyba <<Не
долік; сумнів•>, слн. hfbati <<ганити, гань
бити •>; - псл. xybati <<хитати, трясти •>; 
чергуванням кореневого вокалізму спо
ріднене з xubati (xubti) і далі зі skub(a)ti 
(ЗССЯ 8, 153-154); псл. хуЬ- зближу
ється також із *sib- (BrUckпer 188; 
Stawski І 94-95; Machek ESJC 211-
212); сумнівне зіставлення з JІИТ. suboti 
<<качати•>, saubti (Mikl. EW 93; Matzen
auer LF 8, 8; Trautmann KZ 43, 109); 
неприйнятним є погляд на псл. xybati 
як на експресивний варіант дієслова 
gybati (Machek Slavia 16, 194). :- Фас
мер IV 234-235; Machek ESJC 2) 1-
212; Holub-Lyer 207; Schuster-Sewc 
414; Bern. І 412-413; Trautmann 
144. - Див. ще скубти, шИбати. 

[хибета] <<Природжена здібність, дар, 
хисТ» Нед, Бі, [хібіт] <<ХИСТ» Кур; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
хиба.ти, пор. хист від хитати або 
хвацький від хвата.ти, а також р. 
ловкий <<зручний, умілиЙ•> і ловИть; у 
такому разі фоfма кебета <<здібність, 
хисТ», [кибета «ТС.•> може бути дав
нім варіантом до хибета. - Див. ще 
хибати. -Пор. кеба. 
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хИбИти <<допускати хиби в чому
небудь; помилятися СУМ, Нед; браку
вати, не вистачати 0•>, [хиблЯти] <<Про
махуватися, не в"1учати•> Куз, хибнути, 
хибува.ти <<бракувати, не вистачати•>, 
хИба, [хибч] <<вада•>, [хИбча] <<хиба•> 
Нед, хИбний, непохИбний, несхuбний, 
перехИбИти СУМ, Нед, похибка, [пахи
ба, похИбний] Нед, [прохИба] Нед, [схИ
ба] <<ХИба•>, схИбитu, схuбнути( СЯ), 
схИблений, ухИбИти; - бр. хібіць <<до
пускати прорахунки, помилятися; боя
тися когось, розгублюватися перед ким
небудь•>, п. chybiac, chybic <<хибити•>, ч. 
chyba <<сумнів», chybiti <<зробити по
милку•>, chybovati, слц. chyba <<помилка~. 
chybit' <<ПОМИЛЯТИСЯ>>, ВЛ. khibic <<бути 
винним•>, нл. chyba <<недолік; сумнів•>, 
chybnus <<бути відсутнім; відпадати•>, 
слн. hlba <<Недолік, дефект•>, hfbati «Га
нити, гудИТИ>>; - ПСЛ. xybiti <<ПОМИЛЯ
ТИСЯ», співвідносне з хибати <•хитати•>, 
семантичний розвиток: <<хитатися, ва
гатися•> ___, <<бути непевним, сумнівати
СЯ•> ___, <<ПомилятисЯ•> (Matzenauer LF 8, 
8). - Фасмер IV 234; ЗССЯ 8, 155; 
Stawski І 94-95; Holub-Lyer 207; Ma
chek ESJC 211; Bern. І 412; Mikl. EW 
93. -Див. ще хибати. 

[хибот] <<бур'ян•> ВеБ; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивний варіант 
дохабат «ТС.•> (див.). 

[хиботка] (зоол.) <<плекзавр, Ple
xaura•> Нед; - неясне. 

[ хив] <<вигук, яким передається хво
робливий кашель•> Ме, [хів] <<ТС.•> тж, 
lхівкати] <<Важко дихати Нед, важко 
дихати від швидкого бігу; хворобJ1иво 
кашляти Ме•>, [хИвкати! <<хворобливо 
кашляти•> Ме; - звуконаслідувальне 
утворення, що виникJІо внаслідок фо
нематичного оформлення специфічних 
шумів і хрипів під час кашлю. - Пор. 
кевкати, хе2 • 

[хидрИжний] <<Підступний, лицемір
ниЙ•> Она; - неясне. 

хИжа <<КОмора; хата; невелика убо
га хата, халупа•>, [хежа] <<хижа•> Шейк, 
хИжка, хижчИна, [хИжечний, хИжнийІ, 
[охИжа]; - р. хИжина, др. хьtжа, хи-



хИжий 

жа, хьtзина, хизина, хьtз'Ь, п. chyia, chyi 
«курінь•>, ч. chyse, chyze, слц. chyi(k)a, 
cheza, chezka, вл. cheza, cheika, нл. chyza, 
chyzka, chyz, болг. хuжа, схв. хuжа, хu
жина <<Кімната•>, слн. hlia, стсл. хь.Із'Ь; -
псл. хуz-ь, xvs-ь, xyza, xysa <<хата, жит
ЛО•>; хуіа (< *xyzja <<ТС.•>); - давнє 
(праслов'янське) запозичення з гер
манських мов; пгерм. *hOsa (< *kOso/ 
*kuso) <<укриття, захисТ» (двн. дангл. 
дісл. hOs <<хата•>, англ. house, н. Haus 
НС.•>) утворене від іє. *(s)qeu-s- <<ПО
кривати, ховати•>; висловлювалася також 

думка (Machek ВЯ 195 7/ 1) про пара
лельне, генетично незалежне індоєвро
пейське походження псл. хуz-ь і пгерм. 
*hOsa; про варіанти хуz-ь: хуs-ь див. 
ЗССЯ 8, 159-160, 165-166. - Кри
тенко Вступ 532; Кобилянський Зб. наук. 
праць І 79; Фас мер-Трубачев IV 235-
236; Черньrх ІІ 338; Мартьrнов Сл.-герм. 
взаимод. 46-47; Sfawski І 96; Bri.ickner 
189; Мафеk ESJC 212; Holub-Lyer 207; 
Schuster-Sewc 378-379; Младенов 668; 
Вегп. І 414-415; Mikl. EW 94; Кluge
Mitzka 294; КІеіn 746. - Пор. хоз. 

хИжий <<м'ясоїдний, кровожерний 
(про тварин і перен.); швидкий, мет
кий; гарниЙ•> ЛексПол, хижацький, [хи
жакувсі.тий, хuжний, хuщий, хuщний] 
Нед, хижсі.к, хижацтво, [хuжник, хи
жун Г, хИщник Куз], хижачити, [охи
жіти], [схижИти] <<ЗJJупити, здертИ•> Нед, 
ст. хижо <<ШВИДКО, скоро•> (XVII ст.); -
р. [хИжий] (з укр.?), бр. хіжьt, п. [chyiy, 
chyzo] (з укр.); - утворення, що похо
дить від того самого кореня, що й діє

слово хитсі.ти, хоч ж викликає трудно
щі; була спроба (Sfawski І 96) пояснити 
його фонетичним розвитком: хuшт
ний > хИжний > хИжий, але ймовірніше, 
що ж тут з йотованого з, пор. р. [хизь] 
•пристрасне бажаннЯ•> (ЗССЯ 8, 164); 
пор. також хИжий «rарниЙ•>, можливо, 
від хизуватися; пов'язування укр. хИ
жий з дінд. svangati <<(він) іде•> і н. 
schwingen <<коливатися•> (Потебня РФВ 
4, 197) непереконливе. - Фас мер-Тру
бачев lV 235; Bri.ickner 189. - Див. ще 
хипіти2 • 

хилИти 

[хИза1 ] (дит.) <<вогонь•> Мо, [хИжа] 
<<ТС.•>; - очевидно, фонетичний варіант 
слова жuжа з дитячої мови. - Див. 
ще жегтИ, жИжа. 

хйза2 <<сніговиця•>, [хиз] <<ТС.•> Нед, 
ОХUЗа «ТС.>>; - р. [хиз) <<ТумаННИЙ ДОЩ>>, 
хизuть <<Віхолити, хурделити; сніжи
ТИ•>; - очевидно, пов'язане з хитати, 
де припускається інше суфіксальне rю
ширення: *xy-z-ati (ЗССЯ 8, 164). -
Див. ще хиніти2 • - Пор. хвйща. 

хизуватися <<Чепуритися, красува
тися•>, [хизувацця] Кур; - споріднене 
з хитати; для псл. xytati припускаєть
ся інше суфіксальне поширення: *xy-z-ati 
(ЗССЯ 8, 164); сюди ж, очевидно, хИ
жий <<гарниЙ•> (до семантичного зв'язку 
слів на позначення позитивних якостей з 
дієсловами руху пор. укр. розм. ловкий 
<<ГарниЙ•> при ловИти); припущення про 
запозичення укр. хизувсітися з тур. 
hi.isi.in <<Краса, принадність•> (Кобилян
ський Зб. наук. праць І 80) малоймовір
не. -Див. ще хитати2 • 

[хИкнути] «Гикнути•>, [хuкавка, хИ
калка] «rикавка•>; - звуконаслідуваль
не утворення, паралельне до гИкати, 
гИкнути, що імітує короткі глибокі при
родні звуки, зумовлені спазматичним 
скороченням грудочеревної nерепони 
людини. -- Пор. гик 1 • 

хилитати <<хитати•>, хuлитатися <<ХИ
татися•>, [холитсіти( ся)] «ТС.•> Нед; -
результат контамінації слів хилИти( ся) 
і хитати( ся) (див.). 

хилИти <<Нагинати, пригинати що
небудь донизу, робити похилим, нахи
ляти СУМ, [сунути, валити валом] Чаб•>, 
хилЯти, хилЯтися <<Тинятися, вешта
ТИСЯ•>, [хиль!], [хилЯк] <<миршавий чо
ловік (хлопець)•> Чаб, [хИлий] <<Нагну
тий, похилениЙ•> Нед, Куз, [хилкИй] 
<<гнучкиЙ•> Г, Куз, [хилЯстий] <<хиткий, 
хисткиЙ•> Пі, [хИльний], хИльки, хИль
цем, хИльці, [хuлю-хИлю], [хuлци, нсі
хилци] <<хильцем, зігнувшись, пригнув
шись, крадькома•> Ме, вихилЯси, вихи
лЯсом, [захиліти] <<Ослабнути•> Нед, 
[захИлий] <<виснажениЙ•>, нахилЯти( ся), 
нахил, [нахuлий], нахИльний, [навхилки] 
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химера 

Куз, [нdвхильки, насхил, насхиль, на
хuлки], [нахuлху] Ж, [нахильцем], 
[нахuльци] Ме, Ж, [одхилИти, одхuл, 
одхИльний] Пі, [охилЯти] <<заступати
ся, захищати•> ЛексПол, [перехил, пе
рехИльцем] Куз, п6хИл СУМ, Она, [по
хИлuна] Куз, похИлий, похИлистий, 
[похИльнuй, похИльчастий], [прИхИл] 
Нед, Она, [прихИлець, прихИлокl Нед, 
[прихИлище, прихИлля], прихИльник, 
прихИлuстuй, прихИльний, [сп6хів] <<СХИЛ•> 
УРС, [спохИльнuй], схил, схИлок, схИ
лення, схИльність, [схИлИстийl Г, Нед, 
схИльний, [схильнИстий] ВеЛ, [схИль
чИвuй] Г, Нед, Пі, [схильчИстий] Нед, 
[схИлком) <<НаХИЛИВШИСЬ•>, ухил, !JХИЛь
ник, ухИльний, ухИльницький, [невід
хИльний], неприхuльник, [непідхuльний] 
Нед, [непохUльний] <<постійний, незмінниЙ•> 
Бі, неухИльний, [унахилку], ст. хилком'Ь 
<<нахилившись, крадучись•> (XVI ст.); -
р. хИльtй, бр. хіліць, п. chylic, ч. chyliti, 
слц. chylit', вл. chilic, нл. chylis, болг. 
XUЛQB <•СЛабИЙ, ХВОрОбЛИВИЙ•>, СХВ. хuлав 
<<Підступний, лукавиЙ•>, ст. хилити, слн. 
hiliti <<гнути, згинати•>; - псл. xyliti <<На
гинати•>; - загальновизнаної етимології 
не має; припускається корінь *ks0-1-, 
що зближується з * ksou-d- (> xud-ь) 
(Мельничук Зтимология 1966, 214-
215); висловлювалася також думка про 
спорідненість зі слн. hula <<плечовий 
суглоб•>, псл. skula (в обох словах в ос
нові значення <<вигин, опуклість•> -
ЗССЯ 8, 155-157), із псл. xula <<осуд, 
ганьба•> (ЧерньІх ІІ 338-339); менш 
переконливі зіставлення з ч. ст. chulost 
<<СОрОМ•>, chu/iti <<НаХИЛЯТИ>> (Machek 
Studie 100), з алб. hunjem <<схилятися, 
ПрИНИЖуВаТИСЯ>>, Url, hun <<ПрИНИЖеНИЙ, 
приборканий, втихомирениЙ•> (Вегп. І 
41 З), з гр. :кumw <<нахилятися, нагинати
ся•>, :кuсро<;_ <<нахилений, зігнутиЙ•> (Ma
chek ESJC 212) або з гр. хwЛО<;; <<кри
виЙ•> (Petersson AfSIPh 35, З62). - Фас
мер IV 2З6-237; S}awski І 95; Holub
Lyeг 207; Schusteг-Sewc 380-381; Мла
денов 668. 

химера «У давньогрецькій міфоло
гії - страховище з головою лева, ту-
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хнморода 

лубом кози і хвостом дракона, з пащі 
якого вивергається полум'я; перен. ди
вовижна фантазія, нездійсненна мрія, 
витвір унви•>, [фамерики] <•фокуси, ви
требеньки•> Ме, [хамерія] <•химера•>, [хи
мерИчка] <•дивачка•> Нед, химерник <<ДИ
ВаК>>, [хИмра] <•Мрія, фантазерство•> Бі, 
химерИстий СУМ, Нед, химерний, 
химерити, химерувати, [перехимер
но] Нед; - р. болг. м. химера, бр. хі
мера, П. chimeгa, Ч. CJJЦ. chimeгa; -
запозичення з грецької мови; гр. ХіІJшра 
<<Міфічне чудовисько в Лікії з головою 
лева, тулубом кози і хвостом дракона~ 
пов'язане з ХіІJаро<;; <<КОЗа•>, букв. <<Коза 
тієї зими, однозимка•>, похідним від ХЕіІJа 
<<ЗИМа>>; проте ВИСЛОВЛЮВаЛИСЯ Й сумні
ВИ щодо грецького походження слов'ян· 
ських слів (Критенко Мовозн. 197З/2, 
з 1 ), які зближувалися з укр. хИморо
да. - СІС2 905; Чернь1х ІІ 339; Кора· 
liriski 169; Bruckneг 179; Holub-Lyer 
20З; РЧДБЕ 807; Boisacq І 05З; Frisk П 
1079-1081, 1100-1101; КІеіn 276.
Див. ще зима. - Пор. хамородь, хн
моеода. 

lхнмля] <•дерев'яне колісце, до яко
го прикручують волосся; кибалка•> ВеЛ, 
[х6мля] «ТС.•> Г, Нед, ВеЗн, [хімлушка, 
хімлушечка, химлушечка] Нед, [хомів
ка] <•кибалка~ Г, ВеЗн, [хомевка, ха
мілка] Нед, [хімевка] «ТС.~ Шейк; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
кибалка, кимбалка (див.). 

хнморода <<Химери, фантазія СУМ, 
чаклунство Г, Чаб; затінок ВеЛ; ворожка 
ЛПол•>, [хИмородь] «Тінь; місце, ніколи 
не осяяне сонцем•> Нед, О, [хемородь] 
<<ТС.•> тж, [хИмородє] <<Лахміття, покидь
КИ•> тж, [хИмородник] <<Чаклун, харак
терник•> Г, Нед, [химородниця, хИмо
родні] <<хитрощі•>, [хИмор6дний] <<Веред· 
ливий, свавільний, добутий через чаклун
ство•> Г, Нед, [хИмор6дити] <<Вередувати; 
чаклувати Г, Нед, шахраювати Ча б•>, 
[химородничатu] <<Вередувати; чаклу
вати•>; - утворення неясного походжен· 

ня; можливо, є фонетичним варіантом 
спорідненого хамарадь (ЗССЯ 8, 157); 
не виключено, однак, що обидва слова 



хИндя 

відбивають якесь давнє, ще праслов'ян
ське запозичення. - Див. ще хамо
родь. 

[хИндя] «ТрясцІ!•> Г, Нед, [хіндя] 
Нед, Шейк, [х6ндя, хундя] JDКит, [хвИн
дя Г, хИдня <<ТС.>> Нед], хИндіти <<ХИрі
ТИ>> ВеБ; - афективне утворення, оче
видно, на основі дієслова хитати; до 
суфікса -нд'- пор. рИндя <<СВИНЯ•> від 
рИти. 

хИрий <<такий, що ослаб, виснажився 
через хворобу; кволий, немічний, худиЙ•>, 
хиренний, [хирлИвий] Чаб, хИрлЯвий, 
хИрнИй СУМ, Нед, [хірлий] Шейк, хир
лЯк, [хирлячИсько] Нед, [хирнЯк] Куз, 
хuря, (хирЯчка) «ХВороба•>, [хіра) «ТС.» 
Шейк, хИріти, [хИрлdти, хИрлЯти] Г, 
Нед, [хИрліти] Нед; - р. [хирь] <<ХВО
роба•>, [хИрьtй], хиреть, бр. [хірьt], хір3ць, 
п. chyrek «хворовита людина•>, lchyra] «ХВО
роба•>, нл. chyrny <<ХворобливиЙ•>, полаб. 
chбry, болг. хирея <<хворію•>, схв. чак. [за
хирет], СЛН. hfrati <<ХИріТИ>>; - ПСЛ. 
хуrь; пов'язане ступенем чергування 
(u : u) із хvогь, з якого походить укр. 
хворий; припускалася також контамі
нація x(v)or- і ху!- <<ХИЛИЙ•> (ЧерньІх П 
340). - Фас мер-Трубачев IV 239; ЗССЯ 
8, 158-)59; Moszynski PZJP 90; 
Schuster-Sewc 414; Bern. І 413-414; 
Mikl. EW 94; Trautmann 295. - Див. 
ще хворий. 

[хирій] <<Швидше•> СУМ; - не зов
сім ясне; можливо, похідне утворення 

від хИрий <<хворий, недужий, недолу
гиЙ•>. -Див. ще хИрий. 

хист <<уміння що-небудь робити, по
водити себе певним чином; здібності•>, 
хисть (розм.), [хИста] <<ТС.•> Нед, [хист6к] 
•мисливська засада, сховок для пасіч
ника•> Г, [хищ] <<заслін від вітру або до
щу•> О, [хИта] <<здібності•> Пі, [хість] 
Шейк, Бі, [хіть] <<здібності•> Пі, хИст
кИй <<умілий, вправниЙ•> СУМ, Бі, [хи
стИти], захист, захиснИк, захисток, 
захиснИй, захищати, [обхистИти], [схи
стuтися] <<ПрИЛОВЧИТИСЯ, примудрИТИ
СЯ», (схищатися) <<ХОВаТИСЯ>>; - р. 
[хист], бр. [хісць] Носович, п. chystac 
•колихати, хитати•>, ч. chystati <<Припра-

хИтити 

вляти, готувати•>, слц. chystat' <<ТС.•>; -
псл. xystati, утворення, пов'язане з хи
тати; розглядається як форма інтен
сиву на -st- до xytati (ЗССЯ 8, 159); до 
семантичного переходу пор. хвацький 
<<МОЛОДеЦЬКИЙ>> Від хват, хватати, р. 
ловкий від лов, ловИть тощо. - Фасмер 
lV 239; Holub-Lyer 207; Bern. І 414. -
Див. ще хитати2• - Пор. хИтрий. 

[хИстка] (зоол.) <<Черв'як, Leptome
ra•> Нед, Куз; - неясне. 

[хИтати1 ] <<Важко дихати•> Нед; -
звуконаслідувальне утворення від хих 
за зразком дИхати, що виникло в ре
зультаті фонематичного оформлення 
шуму від важкоrо видиху повітря. -
Пор. хе2 • 

ХИТаТИ2 <<КОЛИХаТИ, ГОЙДаТИ•>, хить, 
[хитЮ, хитjні, хитусі, хитусеньки], 
[хИта, хіт] <<колиска, гойдалка•> Пі, 
хитавИця, [хИтлянець] <<Вітрогон, ба
ламут» Пі, [хитлЯнство] <<Легковажність•> 
Нед, [хитун] <<маятник» Нед, [хіталка] 
«ГОЙдалка•> До, хисткИй, хитальний, 
[хитванний] <<ХИСТКИЙ•>, хиткИй, хит
лИвий, хитлЯвий, хитнИй, [хицькИй] 
<<ХИСТКИЙ•>, [хитЮчий), nохИтувати, 
[похитуні, похитусі], [п6хит] <<хитан
НЯ•>, [похИтний] Она, схитнутися, не
похИтний; - р. [хитdть], бр. хістdць, 
[хітаць), П. [chytac Si~) <<ХИТаТИСЯ>>, Ч. 
chytati <<хапати; ловити•>, слц. chytat' 
<<хапати; торкати•>, вл. chytac <<кидати; 
метати•>, нл. chytas <<ТС.•>, болг. [хИтам] 
<<турбуватися, піклуватися•>, м. ита <<ПО
спішати•>, схв. хИтати <<ТС., [хапати]•>, 
слн. hftati «Красти; кидати, метати•>, hftati 
se <<боротися; поспішати•>; - псл. xytati; 
чергуванням пов'язане з xvatati <<хапати•> 
(ЗССЯ 8, 160); зближення з лит. gauti 
<<хапgТИ•>, лтс. gOt (псл. *gO-ta-jo Machek 
ESJC 212) є помилковим.- Skok І 
669-670; Bern. І 414. - Пор. хИтити. 

[хИтити] <<хапати, брати•> ВеЛ; -
р. [хИтить], похИтить, восхитИть, 
др. хитити, хьtтити, ч. chytiti <<спій
мати, СХОПИТИ•>, СЛЦ. chytit' <<ЗЛОВИТИ>>, 
ВЛ. chycic <<ХаПаТИ>>, НЛ. chysis «КИДаТИ>>, 
болг. хИтам <<поспішаю, кваплюся•>, 
схв. хйтити <<Кинути, метнути•>, слн. 
hititi «ТС.•>, стсл. хь.•тнтн; - псл. xytiti; 
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розглядається як похідна форма від 
xytati; чергуванням кореневого во
калізму пов'язане з xvatati (пор. псл. 
kySПQti <<КИСНУТИ•> і kvaS1> <<КВаС•>). -
Фасмер IV 239; З~СЯ 8, 161; Черн_;,Іх ІІ 
341; Machek ESJC 212; Schuster-Sewc 
414-415; Bern. І 414; Pokorпy І 954. -
Див. ще хиніти2 • - Пор. хватати. 

[хитніти] <<Нездужати, слабувати•> 
Нед, [хитвсі.ніти] <<ТС.•> тж; - афек
тивне утворення від хитати, хита
тися; до семантики пор. укр. слабИй 
<<ХВОрИЙ•>, н. schlaff <<в'ялиЙ•> і schlafen 
<<СПаТИ•>. - Див. ще ХИТаТИ2 • 

[хитрак] (ент.) <•доломед, Dolome
des•> Нед; - пов'язане з хИтрий; при 
створенні, очевидно, штучної назви бра
лося до уваги значення латинського 

терміна: лат dolosus <<хитриЙ•>. - Див. 
ще хИтрий. 

[хитрець] (зоол.) <<дромія, Dromia 
vulgaris L.•> Нед, Куз; - пов'язане з 
хuтриіі; назва мотивується, можливо, 
певними особливостями поведінки цих 

хребтоногих істот. - Див. ще хИтрий. 
хИтрий <<ЯКИЙ для досягнення чого

небудь діє непрямими, обманними шля
хами; підступний, лукавиЙ•>, [хитрез
ний], хитруватий, хитрЮщий, [хитро
во] <<ХИТрО•> Нед, [хитрець, хИтриця] 
Нед, хИтрик <<ХИтрун•>, хитрИнка, хИт
рощі, [хитруга] Нед, хитрун, [хит
рунство], [хитрунькu] <•хитрощі•> ЛПол, 
хитруха, хитрЮга, [хитрюгсі.н, хит
рЮк] Чаб, хитрячок, прехuтрий, пе
рехитрИти, ст. хитрец·ь <<художник, 
ремісник•> ( 1627), хИтрость <<ремеслО•> 
( 1627); - р. хИтрьuї, бр. х{трьt, др. Xbl
тpblll, хитрьtй, п. chytry, ч. слц. chytry, 
вл. chetry <<швидкий, меткий•>, нл. chytsy 
<<ХИТрИЙ•>, болг. хИт'Ьр, СХВ. хЙ.тар, 
хuтрен <<ШВИДКИЙ•>, СЛН. hiter «ТС.•>, 
СТСЛ. ХЬІТрьць; - ПСЛ. xytr1>; утворене 
від xytati, xytiti за допомогою суфікса -ГD, 
як b1>d-r1> <<бадьорий, жвавиЙ•> від b1>de
ti <<пильнувати, не спати•>; семантичний 
розвиток відбувся в напрямку <<СПрит
ниЙ•> ~ <<умілиЙ•> ~ <<лукавиЙ•>; за іншим 
поглядом (Machek ZfSI І, 1956, 35-36), 
припускалася спорідненість з лит. gudras, 
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gudrus «хитрий, розумниЙ•>, лтс. gudrs 
<•ТС.•> і далі з хет. kutru- <<свідоК•> (Ma
chek ESJC 212). - Фасмер-Трубачев 
rv 240; ЧерНЬІХ ІІ 340; Пет лева Зтимо
логия 1968, 141; Крушевекий РФВ V 
1881, 79; Sfawski І 95-96; BrU~kner 
189; Holub-Lyer 207; Schuster-Sewc 
377-378; Младенов 668; Skok І 669-
670; Bern. І 414; Oesterreicher JP 10, 
175-178. -Див. ще хитати2 • 

хи-хИ <<звуконаслідування, що оз
начає звук від сміху•>, хuхи, хихИч.ки, 
[хихотнЯва] Куз, Чаб, [хИхіт, хихіт
нЯ, хИшкиІ Г, tхихотнЯ, хихотун, хи
хотуля] Нед; - звуконаслідувальне ут
ворення, паралельне до хі-х{. - Пор. 
хі-хі. 

хихлатий <<пухнастий; галузистий, 
гіллястиЙ•>; - очевидно, експресивне 
утворення на основі хохол <<чуб•> (див.). 

[хиць] <<ХаП•>, а також <<вигук на 
означення падіння•>, [хицьковсіти] <<Стри
бати, скакати•> Нед; - звуконасліду
вальне утворення, пор. беркuць, пхиць. 

хіазм <<розміщення чого-небудь нав
хрест, у вигляді грецької літери х~. 
хіазма «ТС.•>; - р. хиазм, хиазма, бр. 
хіЯзм, п. chiazm, ч. chiasmus, болг. хи
сі.з'Ьм; - запозичення з грецької мови; гр. 
XIOCJjJO<;; <<ХіаЗМ•> утворене від хї<Щ.u <<роз
ташовувати навхрест, літерою х•>, пов'я
заного з назвою літери хєі, хі, яка пер
вісно мала накреслення х або + і стано
вила в давньогрецькому алфавіті додаток 

до фінікійської основи. - СІС2 905; 
Kopalinski 169; Holub-Lyer 203; РЧДБЕ 
802; Frisk ІІ 1079, 1099; Boisacq 1060. 

хіба <,(частка) чи; (присл.) іноді, 
випадком•>, [хиба], [хібсільІ Шейк, [хи
баль, хибань, хибань що] <<хіба•> ВеБ, 
[хибень] <<хіба•> ЛПол, ВеБ; - р. [хиба], 
бр. хіба, п. слц. chyba, вл. chiba; -
прислівник і частка хібсі. виникли на 
грунті іменника хИба <<Вада, помилка~. 
утнореного від хибсіти <<хитати, бити•>, як 
раз (іменник, прислівник, сполучник) 
від разИти, р. разве також від разИть 
(інакше - Фасмер ІІІ 433); вокалізм 
хіба відбиває, можливо, вимову гові
рок північного наріччя або пов'язаний 
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зі специфічним темпом вимови слова (див. 
Булаховський Вибр. пр. П 252). - ,Фас
мер IV 234; Sfawski І 94; Schuster-Sewc 
379-380. - Див. ще хибати, хИбИти. 

хід - див. ходИти. 
хІмія, [хімія, хімік, хемізм] Куз, 

Она, хімізм, хімізація, хімік, хіміка
лії, хімікат, хімічний, [хемічний] Куз, 
Она; - р. болг. хuмия, бр. хімія, п. 
chemija, ч. chemie, слц. chemia, вл. 
chemija, м. xeмuja, схв. xeмuja, кемиjа, 
слн. kemija; - запозичення з латинсь
кої або грецької мови; лат. chemia, елат. 
chimia, гр. XUІJEia, X'lllia походять від 
ар. al-kїmiya', утвореного з артикля al
i гр. X'lІJia <<Чорна магія•>, пов'язаного з 
власною назвою ХГJІJіа <<Єгипет, чорна 
країна•> (< єг. khem, khame <<ЧорниЙ•>). -
СІС2 906; Чернь1х ІІ 339; Фасмер IV 237; 
Смирнов З 19; Kopalinski 168; Holub
Lyer 203; Младенов 668; РЧДБЕ 808; 
Кlein 45-46; Walde-Hofm. І 563. -
Пор. алхІмія. 

хІна <<алкалоїд кори хінного дерева; 
лікарський препарат•>, хuна, хинін Нед, 
Она, Куз, [хиніна] Нед, [хиновіць] (бот.) 
•хінне дерево, Chinchona officiпalis L.•> 
Нед, Куз, хінін, [хіновіць] Куз, Она; - р. 
[хuна], хинuн, бр. хіна, п. china, chinina, 
ч. вл. chinin, слц. chinin, болг. хинuн, м. 
хинин, схв. кuна, слн. kinfn; - запозиче
не з південноамериканської мови кечуа 
через іспанську та інші європейські мо
ви; ісп. quina, quiпa-quina <<Хіна•> (іт. 
china, chinina, н. China) походить від 
кеч. quin-quiпa <<Кора хінного дерева•>. -
Акуленко 140; СІС 2 906; Чернь1х П 339; 
Фасмер IV 237; Bruckner 179; Holub
Lyer 203; РЧДБЕ 808; Кluge-Mitzka 
117; Кlein 1290; Lokotsch EWAW 32. 

[хіпесник] <<(кишеньковий) злодіЙ•> 
Она; - очевидно, суфіксальне утво
рення від вигуку хіп! <<хап!». - Див. ще 
хап! 

[хір] <<назва літери Х•> Нед, [xipu 
писати] (про ходу п'яного) Бі; - др. 
хtр'Ь, стсл. хі;р'Ь; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з гр. хєір, мн. хєірц; 
•рука, руки•> (зокрема, складені хрес
том на грудях) або з гр. хаірє <<радуй-

хірхИльний 

ся, будь здоровий•> від xaipw <<радію, на
солоджуюс~;>•>; за іншим припущенням 
(Vaillant RES 16, 250), розглядається як 
скорочення слова херувИм. - Фасмер 
lV 233; Чернь1х П 337-338; Грот Фил. 
раз. П 505; Горяев 397. 

хіромант <<особа, що займається хі
романтією•>, хіромантія <<Ворожіння по 
лініях на долонях рук та провіщання на 

цій основі майбутньої долі людини•>; -
р. болг. хиромант, бр. хірамант, п. 
chiromanta, ч. слц. chiromant, вл. chi
romantija, схв. хиромант; - запози
чення із середньовічної латини; елат. 
chiromantia утворене з основ грецьких 
іменників хєір <<рука•>, спорідненого з 
тох. А tsar, тох. В ~ar, хет. kessar-, 
kissar-, .вірм. jefn (первинний зн. в., 
мн. jerk ), алб. dorё, і ІJаvтєіа <<пророц
тво, ворожіння, провидіння•>, спорідне
ного з псл. pam~tь, укр. тім'ять.- СІС2 

906; Kopalinski 170; Holub-Lyer 203; 
Младенов 668; РЧДБЕ 811; Frisk 11 
172-173, 1082-1083; Boisacq 609, 
1054; КІеіn 278, 93 І. - Див. ще 
пам'ять. - Пор. хірург. 

хірург <<лікар, фахівець з хірургіЇ•>, 
хірургія, хірургічний; - р. болг. хи
рург, бр. хірург, п. ч. слц. вл. chirurg, 
М. хuрург, СХВ. хuрург, кuрург, СЛН. 
kirurg; - запозичене з латинської мови, 
можливо, через посередництво німець
кої; н. Chirurgie <<Хірургія•> походить від 
лат. chїrOrgia, джерелом якого є сгр. 
ХЕІроuруіа <<ручна робота, ремеслО•>, 
утворене з основ іменників хєір <<рука•> 
і Єруоv <<діло, праця, робота•>, яке зво
диться до і є. *цогg- І цerg- <<діло, вчи
нок, діяльність•>. - СІС2 906; Чернь1х 11 
340; Kopalinski 170; Holub-Lyer 203; 
РЧДБЕ 812; Младенов 668; Hi.itti
Worth 14; Кluge-Mitzka 117; Boisacq 
271-272; Frisk І 548-549. - Пор. 
хіромант. 

[хірхИльний] <<лукавий, хитриЙ•>, [хір
хул.Яти] <<лукавити, хитрувати•> Бі; -
очевидно, похідне утворення від хір 
(хер) <<назва літери Х•>; до розвитку 
семантики пор. [xipu писати] (про хо
ду п'яного) Бі, звідки могло виникнути 
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значення <<Крутити, хитрувати, лукави

ТИ•>. - Пор. хір. 
хітИн (біол.) <<Органічна речовина з 

групи полісахаридіВ•>, [хітИна] <<ТС.•> 
Куз; - р. болг. хитИн, бр. хіцін, п. 
chityпa, ч. вл. chitiп, слц. chitln; - на
уковий термін, утворений на базі ла
тинської мови; нлат. chitinum «ТС.•> по
ходить від гр. xпwv <<Шкіра, оболонка•>. -
СТС~ 907; ССРЛЯ 17, 140; Kopalir\ski 
170; Holub-Lyer 203; РЧДБЕ 812; 
КІеіn 278. -Див. ще хітон. 

хітон <<одяг стародавніх греків•>; -
р. болr. хит6н, бр. хітон, др. хитон·ь, 
п. ч. chitoп, слц. chiton, м. хитон, стсл. 
хнтон'Ь; - запозичення з грецької мо
ви; гр. xпwv, ю&wv, мікен. kito, kitone, 
kitona <<ТС.•> (XV ст. до н. е.) є стародав
нім запозиченням із семітських мов; пор. 

фінік. ktn <<лляний одяг•>, гебр. kuttoneth, 
ketonet, арам. kiШin~, ар. katt~n. ак. 
kitrnnu <<полотно, білизна•>. - СІС2 907; 
Kopalir\ski 170; Holub-Lyer 203; РЧДБЕ 
812; Frisk ІІ 1101; Boisacq 1061; КІеіn 
278. - Пор. тунІка, хітИн. 

хі-х{ <<звуконаслідування, що по
значає смім, хіхікати; - р. болг. хи
хИ, бр. хі-х{, п. chy-chy, chichi <<смішки, 
хахоньки~. ч. chichi, chychy, вл. chi
chotac, нл. chychotas, схв. хи, хи, слн. 
hihi; - давня редуплікація; псл. хі-хі 
імітує сміх, регіт; пор. також лит. kikenti 
<<Хіхікати•>, двн. kichazzen, kachazzen 
тощо. - Ильинский ИОРЯС 2014, 177; 
ераемер IV 240; Sfawski І 65; Schuster
Sewc 380; Fraenkel 252. - Пор. хи-хИ. 

[хлабуст] <<листя на грядці після 
збирання капусти і буряків•> Дз, [хла
бустИння] <<ТС.•> тж; - очевидно, фо
нетичний варіант слова храбуст <<Ка
пустяне листя, осот, бур'ян•>. - Див. 
ще храбуз. 

[хлам] Нед, Шейк, хламіття <<лах
міття•>, [хлам6ти] <<ТС.•> Ме; - р. бр. 
хлам, др. хлам'Ь, схв. хлІl-мина «Шкар
бан•>; - ПСJІ. хІаm·ь; надійної етимології 
немає; припускалося первісне Іоm-ь 
(lamati) з експресивним нарощуванням 
х- (ЗССЯ 8, 24); пов'язувалося з хлсі
мати «Жадібно їсти, глитати•> звукона-
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елідувального походження (Ильинский 
ИОРЯС 1614, 4-5); зіставлялося з 
холм (Шапиро ФЗ 1877 І 4, 79), з лтс. 
slans <<купа, стоо (Mikl. EW 86; Mat
zenauer LF 7, 219; Веrп. І 387, проти 
Трубачев ЗССЯ 8, 24), з лит. slamstas 
<<хлам, сміття•> (Носович 679); розгля
далося (ЧерньІх ІІ 341) як скорочена 
форма слова хламИда (у такому ра~ 
хлам - це первісно <<Непридатний для 
вжитку одяг, лахміття•>, а потім - <<будь
яке сміття•>). - Фасмер-Трубачев IV 
241; Skok І 671.- Пор. лахміття. 

хтімати <<Жадібно їсти•>; - р. [хлсі
матьІ «rуркотіти, стукати (дверима); 
жадібно їсти•>, [хл6мать] <<стукати, грю
кати•>; - р. [хламать] <<стукати•>, п. 
klamac <<чавкати•>, ч. chlamat <<хламати~. 
слц. chlamat' <<Ковтати•>, вл. klamac so, 
klemic so <<кричати•>; - псл. xlamati зву
конаслідувального походження; об'єднан
ня значень <<жадібно їсти, глитати•> і 
<<кричати•> нілком вірогідне, пор. укр. 
гам <<Шум, крик•> і гам! (вигук, що 
імітує шум жадібного ковтка, глитан
ня). - Ильинский ИОРЯС 1614, 5; 
Фасмер IV 241; зц:я 8, 23; Holub
Lyer 204; Schuster-Sewc 542-543. -
Пор. гам2 , хам!2 

хламИда <<ЧОЛОВіЧИЙ веrхніЙ ОДЯГ ста
родавніх греків•>, [хламіда , ст. хлямuсь 
<<Жовнірський одяг; кобеняк•> ( 1627); -
р. болг. хламИда, бр. хламіда, др. хла
мида, п. chlamida, стсл. ХЛАМНДАі - за
позичення з грецької мови; гр. хлщн'><; 
(род. В. ХАЩНJ5Щ) <<ХЛамида•> пов'язане 
з хлаіvа <<плащ, кирея; покривало, ковд

ра•>, яке достовірної етимології не має. -
Фасмер IV 241; Kopalir\ski 170; РЧДБЕ 
812; Frisk ІІ 1102; Boisacq 1062. - Пор. 
халамИда, халамИдник. 

[хланьІ <<Прірва, безодня; ненаже
ра•> СУМ, Г, Нед, О, [хлсінути] <<бути 
жадібним•> Нед, відхлсінь <<безодня•>, 
захлсінник <<Ненажера•>, захланний *Не
нажерЛИВИЙ•>, 6хлань; - очевидно, по
в'язане з хлИнути, хлЯнути <<полити
ся, прорватися потоком•>; п. chfonq_c <<вби
рати в себе, похлинати•>, ст. chlanq_c <<По
жирати•> пов'язується з псл. *х-ьІ- І хоІ-



хлап 

<<Горнути•>, звідки й псл. xoliti <•чисти
ти, пестити, доглядати•>, укр. холИти 
(Lehr-Sptawir\ski JP 24, 40-45; Stawski 
І 68). -Див. ще хлИнути. 

[хлап1 ] <•Валет у картаХ»; - р. [хлап], 
др. хлап'Ь «Холоп, слуга, раб•>, п. chtop 
«СеЛЯНИН•>, Ч. ch\ap, [ch\opl <<МУЖИК•>, СJЩ. 
chlap <•Чоловік•>, болг. хлапак, хлапе 
«ХЛОПЧИСЬКО, ПідліТОК•>, СХВ. хл(}п <•ХО
ЛОП, чоловіК•>, слн. hlapec «ТС.•>; - за
позичення із західнослов'янських мов, 
найімовірніше, зі словацької або чесь
кої; назва карти виникла як семантична 
калька назви валет від фр. valet <•слуга, 
лакей; валет (у картах); (ст.) зброєно
сець•>. - Фасмер IV 24lj Преобр. І 63; 
SW І 283; Machek ESJC 198; Holub
Lyer 203. - Див. ще хлоп2 , холоп. -
Пор. валет. 

[хлап2 ] <•клапан у музичному інст
рументі•>; - не зовсім ясне; можливо, 
виникло н результаті субстантивацїі ви
гуку *хлап як наріанта до хлоп або вна
слідок афективної видазміни під впли
вом того самого нигуку іменника клапан. 

[хлапики] <•Коржики з учиняного ті
ста•> До; - утворення звуконаслідуваль
ного походження. -Див. ще хлопати. 

[хлаптур'я] <•ганчір'я•> Шейк; - не 
зовсім ясне; можливо, виникJю як афек
тивне утворення внасJtідок контамінації 
СЛіВ клапоть і [канцур' я) <<ЛаХМіТТЯ, 
ганчір'Я•> Г, Нед. - Див. ще канцур 1 , 
клапоть. 

[хлебестати] <•бити, хлистати; пи
ТИ•>, хлебеснути <•сьорбнути, ковтну
ти~. [хлебестун] <•ХВісн Шейк; - р. 
[хлебестать І <<хлистати; базікати•>, [хло
бьІстсіть] <<хлистати•>; - утворення, що 
виникло в результаті розширення діє
слова хлебтати експресивним форман
том -ес-; припускалося також (Ильин
ский ИОРЯС 1614, 10), що слово з'я
вилося внаслідок контамінації форм 
*xlebezati і *xlebetati; до словотвору 
пор. укр. рЮмати <•Плакати•> : рЮмса
ти <<голосно плакати•>, ремеати <<ТС.•>; 
р. хл6мать <•стукати, бити•> : хломьtз
дать <•гриміти•>; щодо суміщення зна
чень <•бИТИ•> і <•ПИТИ•> пор. укр. хлистсі-

хлезінь 

ти кого і хлистати горілку. - Иль
инский ИОРЯС 20 І 4, 159; Фасмер IV 
242, 244. -Див. ще хлебтати. 

хлебтати <•Пити, вбираючи рідину 
язиком (про тварин)•>, хлептати СУМ, 
Шейк, хлебнути, хлебощjти, [хліпати, 
хлепотіти <•дзюркотіти•> J Шейк, [хлоп
тсі.ти, хльобтсі.ти, хльоптати], [хлЮп
тати] Нед, [хлеп!, хлепіт <•глитання, 
плескіт водИ•>. хліпоти <<вузьке місце річ
ки, де клекотить вода•>, хлептун, хлепу
хлепу] Шейк, [нахлипка <•Клапан, вен
тиль•>, ненахлепка <<Ненажера•>] Нед; -
р. хлебать, [хлебтать], бр. хлёбаць, 
[хлібтацьl, хлястаць, др. хлtбати, хлеп'Ь
тати, хлебнути, п. chteptac, chtypnqc, ч. 
chlebtati, chleptati, слц. chleptat', chlapat', 
chloptat', chlaptat', болг. хлебат, схв. 
хлаптати, hlapiti, hlipnuti, слн. hlebati, 
р.-цсл. хлєn'ЬТАтн; - псл. хІеЬ- І хі ер
розглядається як звуконаслідувальне 
утворення, що походить від іє. *khІеЬ
(Ильинский ИОРЯС 16 І 4, 10; 20 І 4, 
158-159; Фасмер IV 242; Stawski І 67-
68); менш імовірний зв'язок р. хлебсіть 
та ін. з іє. *sreb-, де s > х (Потебня РФВ 
4, 204). - ЗССЯ 8, 25; Bruckner 179; 
Machek ESJC 199; Mikl. EW 87; Вегn. І 
387. - Пор. хлебестати, хлИнути, 
хлЯбати. 

[хлебчати] <•опоганювати, оскверня
ТИ•> Пі; - очевидно, експресивне утво
рення на основі хлебтати (хлебчу, 
хлебчеш) <<СЬорбати•>, пор. др. хлеп'Ьта
ти, хлеп'Ьчу <<Жадібно ПИТИ•> (Срезн. ІІІ 
І З 70); значення <<Оnоганювати•> мог ло ви
никнути через загальну негативну семан

тику слова: <•жадібно пити•> ~ <•некраси
во пити•>. - Див. ще хлебтати. 

[хлед] (бот.) <•злинка, котячі лапки, 
Erigeгon L.•> Нед; - не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з п. chl~d <•Лозина, 
гнучкий прут•>, укр. хлуд <•nрун (див.). 

хлезінь (бот.) <•Свербига, Bunias oгien
talis L. Г, Mak; рожа собача, слезінь, 
Lavateгa thuгingiaca L. ВеНЗн, Mak•>; -
П. s\azowka <<СЛеЗіНЬ•>, Ч. s\ez, СЛЦ. s\ez 
<•мальва•>, болг. сляз <•рожа собача•>, схв. 
с;ьез, слез «ТС.•>; - фонетичний варі
ант іншої назви цих рослин - слезінь 
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(до хитання с : х пор. слизькии- хлизь
кИй). - Див. ще слез, слиз2 • - Пор. 
хлезькИй. 

[хлезькИй] <<ТОЙ, що виділяє слину, 
слизь•> Шейк; - р. [хлИзкий]; - оче
видно, давній фонетичний варіант прик
метника слизькИй. - Див. ще слизь
кИй. - Пор. хвизанка. 

[хлепістати] <<робити нерішуче, ва
гаючись•> Нед, Шейк; - експресивне 
утворення, можливо, пов'язане з рос. 
хлепить <<ЖебракуваТИ•>, ЦСЛ. ХЛіШНТН 
<<ТС.•>; щодо суфікса пор. хле6естсіти, 
хлібустатись. 

[хлИбень] (зоол.) <<гельмінт, флюст
ра, Flustra•> Нед; - штучне утворення, 
можливо, на основі укр. ст. хля6'Ь <<хлань, 
прірва•> ( 1627), пор. схв. ст. хлеб <<бе
зодня•>. 

[хлИза] (бот.) <<Вошерія сидяча, Vau
cheria sessilie DC•> Mak; - не зовсім яс
не; можливо, споріднене з хлез{нь (див.). 

[хлИзень] (зоол.) <<слимаК•> Куз, 
[хлИзець] <<ТС.•> Нед; - фонетичний ва
ріант назви [слизень]; до хитання х : с 
пор. хлизькИй - слизькИй. - Див. ще 
слиз 1 • - Пор. хлезінь. 

хлИнути <<Политися бурхливо, рап
тово, у великій кількості звідкись; ри
нути•>, захлинсітися, захлинутися, по
хлинсітися, [похлИня] <<Вnлив, вражен
ня•> Нед; - р. хльІНуть, бр. хльІнуць, 
п. chlunq_c, lunq_c <<хлинути, раптово по
литися•>, болг. хлуйка, хлуна <<nотек
ти, ПОЛИНУТИ>>, СХВ. СТ. h\inuti <<ПОДУТИ, 
повіятИ•>, слн. hleniti <<раптово вигляну
ти, засяяти (про сонце}»; - псл. xlynQti, 
xlunQti, *xlyti; утворене від кореня *xlu
(*xle(u)-/xlo(u)-) з первісними значен
нями «nотекти, политися, прорватися 

ПОТОКОМ>> і <<ПИТИ, ГЛИТаТИ, СЬОрбаТИ>> 
(тобто <<ЛИТИ собі в горло»); менш імо
вірний зв'язок з іє. *sreu- (дінд. 
sravati <<ТеЧе>>, ЛИТ. sravёti <<ТеКТИ>>, укр. 
струмінь), де відбувся перехід іє. *s- > 
псл. х- (Потебня РФВ 4, 204); вислов
лювалося припущення про запозичення 

з герм. *flojan <<Текти•> (дісл. floa «Тек
ТИ•>) (Uhlenbeck AfSIPh 15, 485, про
ти Фасмер IV 247; Bern. І 390); n. 
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chtonqc <<всмоктувати, поглинати•> зводи
лося до псл. *х"ЬІ- / хоІ- «Горнути•>, звід
ки псл. xoliti <<чистити, пестити, догляда
ти•> (укр. холИти) (Lehr-Sptawiriski JP 
24, 40-45; Stawski І 68); з псл. *хІu
«лити, литися; глитати•> зіставлялося 
гр." XMaW <<ВідnускаТИ, слабнуТИ•>, ЯКе 
достовірної етимології не має (Frisk ІІ 
1066). - ЗССЯ 8, 42; Фасмер IV 247; 
Чеrнь1х ІІ 344. - Пор. хлань. 

[хлинЯк] (зоол.) <<Медуза, Medusa 
aurelia•> Нед; - не зовсім ясне; можли
во, штучне утворення на основі слів 
хлИзень, хлюснЯк (див.). 

[хлИпа] - див. хлИпати. 
хлИпати <<Посилено, судорожно вди

хати, втягувати повітря, переважно від 
плачу або від сміху•>, хлИпа (зоол.) 
<<морська тварина з роду Вегое ovata•> 
Нед, хлИпавка <<клапан•>, хлипсік <<вен
тиль•> Куз, хлип6к <<ТС.•>, хлuпи, хлип
кИй, [нсіхлипка] <<вентиль•> Нед, [по
хлепнутися, похлипнутися] <<nохлину
тися•>, схлИпувати, схлип;- р. хлu
пать, [хлИ6ать] <<хиріти, хворіти•>, бр. 
хл{паць, др. хлипати, п. chlipac <<ХЛИ
пати, хлистати•>, ч. chllpati <<бешкетува
ти, пустувати•>, chllpeti <<nливти, лити
ся>,, слц. chllpat' <<хлюпати, сьорбати•>, 
вл. slfpac <<хлипати, голосно плакати•>, нл. 
chlimpas <<брязкати, стукати», болг. хлИ
пам <<nлакати, хлипаючи; дуже лити (про 
дощ)•>, схв. чак. [helpat] <<хлипати; шеле
стіти (про дощ}.>, слн. hllpati <<важко ди
хаТИ•>, СТСЛ. Хі\НПАТН; - звуконасліду
вальне утворення. - ЗССЯ 8, 34-35; 
Фасмер IV 244; Stawskiv І 66-67; 
Bruckner 179; Machek ESJC 199, Slavia 
16, 210; Младенов 669; Mikl. EW 87; 
Bern. І 390. -Пор. хлюп, хляп. 

хлИснути - див. хлистати. 
хлист <<дубець, нагаЙ•>; - р. бр. 

хльtст «ТС.•>; - східнослов'янське ут
ворення, пов'язане з хлистсіти (пор. 
свист і свистати); через чергування 
голосних споріднене з хлюст. Фас
мер IV 247; Stawski І 70-7 t. - Див. 
ще хлистати. -Пор. хлюст. 

[хлИставка] <<ВИд гриба сироїжки» 
Нед; - пов'язане з хлистсіти через 



хлистати 

можливість їсти ( <•хлистати •>) гриб у_ 
сирому вигляді, пор. і бр. [хлястсіць] 
«ЇСТИ>>. -Див. ще ХЛИстати. 

хлистати <<Пити жадібно, швидко; пи
ти; їсти ложкою яку-небудь (переваж
но рідку) страву; глитати рідину•>, хлИс
нути, хлИськати, хлись, [захлИсту
ватися] <<захлинатися•> Ме, нахлестсі
тися, нахліськатися; - р. хлестсіть 
«з шумом литися; стьобати•>, хльtстсіть 
«rc.•>, бр. хльtстсіць <<ТС.•>, п. chlastac 
«ляпати болотом; бипІ», chtostac <<стьоба
ТИ•>, chlustac <<хлюпати•>, ч. hlost 
<•удар•>, chlastati <•сьорбати•>, chloustati 
«nлескати, бризкати, ляпати•>, chlostati 
«СТьобати ріЗКОЮ•>, СЛU. ch/astat' <•ТС.•>, 
вл. chtostac, нл. chtostas <•ТС.•>, бош. 
хлuскам <•вихльостувати; хлюпати, бриз
кати•>, хлсkкам <<Штовхати•>, схв. hlastam, 
hlastati <•базікати•>, слн. hlastam, hlastati, 
hlistati «rлитати•>; - звуконаслідуваль
не утворення, пов'язане з основами псл. 
*xlast- / xlest- <•лити, литися, прориватися 
потоком•>; семантична гетерогенність 

«ЛИТИ, ЛИТИСЯ>>, <•!!ИТИ (==ЛИТИ В себе)•> і 
<•бити, шмагатИ•> підтверджується різни
ми лексичними паралелями, пор.: дощ 
ллє і дощ січі, р. даждь хліщет. -
ЗССЯ 8, 24, 26, 42; Фасмер IV 247; Че
рньrх ІІ 342; Брандт j:>ФВ 22, 125; 
Stawski І 70; Machek ESJC 199; Holub
Lyer 204; Schuster-Sewc 382-383; Bern. 
І 387-388. - Пор. хлИнути, хлИпа
ти, хлюп, хлЮскати. 

хліб <•Харчовий продукт, що випіка
ється з борошна•>, [хлібарня] <•пекаr
НЯ•> Куз, хлібенЯ, хл{бець, [хлібівча.], 
хлібИна, хлібник <•nекар•>, хл{бниця 
«Посуд для хліба•>, [хлібнич6к] <•пекар•> 
Нед, [хлібнЯ] <•схованка для зерна хлі
ба•> Нед, хліб'Я <•хлібеuь•>, [хліб6вчик] 
«хлібник•> Пі, [хлібусь] <•Хліб•>, [хл{бчик] 
«вид дитячої гри•>, хл{бнИй СУМ, Г, Дз, 
[хлібuти] <•nостачати хлібом•>, [вИхліб] 
«безхліб'я, відсутність хліба•>, нахл{б
ник, [нахлібниця] Нед, нахлібникува
ти;- р. бр. х-tеб, др. хлtб'Ь, п. chleb 
«хліб, їжа; добро, багатство; худоба•>, 
ч. chleb <•хліб; живлення; служба•>, слu. 
chlieb, вл. chleb, нл. kleb, болг. хлЯб, 

хлібИти 

М. леб, СХВ. ХJЬеб, хлеб, СЛН. h/eb, СТСЛ. 
ХЛіШ'Ьj - ПCJJ. хІеЬ'Ь <•ХЛіб•> (спочатку, 
можливо, <•майно, багатство роду•>); -
припускається праслов'янське запози

чення з герм. *hlaiba- <•хліб; паляниuя 
хліба; вимішаний у діжі хліб•>; пор. гот. 
hlaifs <•хліб•>, дісл. hleifr, дангл. hlaf, 
двн. hleib, ІеіЬ <<хліб, хлібина•>, н. Laib 
<<КОроваЙ•>, які зіставляються з гр. 
хЛі[3аvщ; <<Посуд для випікання хліба•>; 
існує думка (Pedersen IF 5, 50, KZ 38, 
393-394; Liden PBrB 15, 515; Младенов 
669), що ue спільно успадковане з іє. 
прамови слово, однак об'єднати сло
в'янські і германські форми в одній 
праформі *{s)kloibh- досить важко (див. 
Фас мер-Трубачев !V 242); ще менше 
підстав для приnущення про європей
ське запозичення з урало-алтайського 
(МоІІ MSL 7, 403, проти Bern. І 389) або 
з іншого джерела; зіставлялося з груз. 
хаІІі <<смажене зерно•> - мн. хІеЬі (Мосен
кіс Зб. Мова та історія. - Вип. 59, 
43). - Мартьrнов Сл.-герм. взаимод. 
85-88; Критенко Вступ 532, 552; 
ЗССЯ 8, 27-28; Фасмер-Трубачев IV 
24 t -242; Черньrх ІІ 341-342; Саболев
ский ЖМНП 1911, май, 166; Stawski І 
66; Bruckner 179; Machek ESJC 199; 
Holub-Kop. 1)9; Holub-Lyer 203-
204; Schuster-Sewc 384; Skok І 673; 
Mikl. EW 87; Moszyr\ski PZJP 72; Bern. 
І 389; Persson Beitr. І 303, 304; Зндзелин 
СБЗ 121; Meillet MS L 11, 179; Stender
Petersen 300; Uhlenbeck AfSIPh 15, 486; 
16, 381; Hirt PBrB 23, 338; Walde
Hofm. І 796; Кluge-Mitzka 419. 

[хлібИти] «Лестити, догоджати•>, [під
хл{блювати] <<Лестити•> Она, [підхліб
ник] <<облесник•> Куз, [підхл{бство] <<лес
тощі•>, [підхл{бний] <<улесливиЙ•> Нед, 
[похлібИти] <<Підтримувати когось, по
тягти руку за кимось•>, похлібець <<На
хлібник, дармоїд•>; - п. chlebic, pochle
biac <•лестити, догоджати•>, ч. chlebiti 
<•харчувати; лестити, запобігати•>, po
ch\ebovati <<ЛеСТИТИ•>, ch/ebar <<КОрИСТОЛЮ
беЦЬ•>, слu. chlebarsky <<КорисливиЙ•>; -
похідне утворення від псл. хІеЬ"Ь <<Хліб•>; 
первісне значення дієслова <<Віддячува-
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ти за хліб•>; спроба пов'язати ч. chlebiti з 
лтс. glёbt <•захищати•>, JІит. globoti <•піклу
ватися про кого•> і звести його до псл. 
*glebiti, утвореного від~ кореня *kep- І 
geb- І gleb- (Machek ESJC 199) не є пере
конливою. - Марть1нов Сл.-герм. взаи
мод. 85; Stawski І 66; Bri..ickner 179. -
Див. ще хліб. 

[хлібник] (бот.) <•сусак звичайний, 
Butomus umbrel!atus L.•> Mak; - р. 
[хлебница] <•ТС.•>; - похідне утворення 
від хліб; назва мотивується їстівним 
кореневищем рослини, багатим на крах

мал. - Вісюліна-КJJоков 112. - Див. 
ще хліб. 

[хлібовецьl (бот.) <•хлібне дерево, 
Artocarpus incisa L.•> Нед, Mak, [хлібов
ник] <•ТС.•> Mak, хлібовцюваті <•хліба
плідні, Artocarpaceae•> Нед, Mak, Шейк; -
п. ch!ebowiec <•Хлібне дерево•>, вл. chle
bownik; - часткова калька латинської 
наукової назви Artocarpus, утвореної від 
Гр. арТО<;; <•ХЛіб•> і ХарКО<;; <<ПЛіД•>, ПОр. і 
н. Brotbaum, Brotfruchtbaum <•хлібне де
реВО•>, фр. arbre а pain, аНГЛ. bread-tree 
<•ТС.•>; назва мотивується тим, що плоди 

рослини використовуються замість хлі
ба. - Симоновиh 51. -Див. ще хліб. 

[хлібустатись] <•хитатися•> О; - п. 
[chleboscic] <•хитатися, колихатися•>; -
звуконаслідувальне утворення, ймовірно, 
запозичене з польської мови (ОП 340). -
Пор. хлепІстати. 

[хлібчик]: чортів хлібчик (бот.) 
<•Куряча сліпота звичайна, Nonnea pulla 
(L.) DC•>; - похідне утворення від хліб; 
означення чортів підкреслює отруйні 
властивості рослини. -Див. ще хліб. 

хлів <•будівля для свійської худоби 
та птиці•>, хлівець, [хлівuна] <•невели
кий хлів•>, [хлівнuк] <•ХЛіВ•> Куз, [хлів
ча, хлівша] <•СВИнарНИК•> ДзАтл, хлів
чик; - р. боJІГ. хлев, бр. хле[j, др. хл"Бв'Ь, 
п. chlew, ч. ch!ev, слц. chliev, вл. ch!ew, 
нл. klew, полаб. chlev, схв. [хлев, хлujев], 
СЛН. h!ev, СТСЛ. хл'hк'Ь;- ПСЛ. х!еvь; -
загальновизнано·/ етимології не має; ві

рогідне припущення, що псл. хІеv-ь <•Об
городжений загін для худоби•> є авто
хтонним слов'янським утворенням, спо-
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рідненим з лит. ske!ti <•розколювати•>, 
kuolas <•кілок•>, хет. iska!lai <•розривати, 
розколювати•> (Мельничук 3тимология 
1966, 217); розгJІядалося як запозичен
ня з герм. *hlew-, *hlaiw-, пор. гот. 
hlaiw <•могила, печера, яма•>, двн. hІёо 
<•могильний бугор, могила•>, дісл. hlaiwa 
<•тс.•>, гот. hlija <•хатина•>, дісл. hle <•за
хист•> (МартьІнов Сл.-герм. взаимод. 88-
90; 3ССЯ 8, 30-31 ); існує думка про 
генетичну спорідненість слов'янських та 
германських форм із розвитком іє. *sk
i *ks- > псл. х- (Младенов 669); псл. 
х!еv-ь пов'язувалося також із псл. kletь 
<•кліть•> (Bri..ickner 179), з лат. caulae 
<•загорода, хлів•> (Machek ESJC 199; ВЯ 
І 957/1, 97), з псл. xo!iti <•холити•>, яке 
зводиться до іє. *kso!- (Ме{!ьничук 3ти
мология \966, 217; Schuster-Sewc 385).
Фасмер-Трубачев 243; Чернь1х ІІ 342; 
Stawski І 66; Bri..ickner 1 79; Machek 
ESJC 199; Holub-:-Kop. 140; Holub
Lyer 204; Schuster-Sewc 384-385; Skok 
І 673; Младенов 669; Mikl. EW 87; Bern. 
І 389; Stender-Petersen 237-239. 

[хліпати] <•кліпати•> Нед, [хліпав
ка] <•ПОвіка•> Нед; - фонетичний варі
ант слова кліпати; до співвідношення 
форм хліпати - кліпати пор. хлопо
тати - клопотати, ховзати - ков
зати тощо. -Див. ще кліпати. 

[хло] <•ОТО, отже•> Нед; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивне утворення, 

що виникло внаслідок скорочення слова 

хлопець, ХЛОпче, [хлоп] <<ЧОЛОВіК, муж
ЧИНа•>, пор. ба з бачити (бачив). 

[хломий] <•кривий•> Нед; - не зо
всім ясне; можливо, фонетичний варіант 
слова [хромий] <•кривиЙ•>, що відбиває 
варіантність кореня хІ- І xr-; пор. хворий 
і хволий. - Див. ще хромИй. 

хлоп! 1 
- див. хлопати. 

хлоп2 <•селянин; чоловік, мужчи
на•>, хлопах:, (хлопан] <•валет у картах•>, 
[хлопенЯ] Бі, хлопець, [хлопuсько] Нед, 
[хлопuха] <•Жінка хлопа•> ВеБ, [хлопuця] 
<<ХЛОП•> Нед, хлопuще, хлопійко, [хло
п{стика] <•знання сільських звичаїв•> 
Куз, хлопка, [хлопка] <<ХЛОПеЦЬ•>, [хло
пович] <<Селянський СИН•> Нед, хлоп-
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ство, хлопцЮга, хлопча, хлопчак, 
хлопченЯ, хлопчик <<дитина чоловічої 
статі; [мотовило ЛПол]•>, хлопчИна, хлоп
чuсько, хлопчИще, [хлопчівнЯ] Нед, 
[хлопч{я] <<хлопець•> Нед, [хло(у)пчур
ка] <<дівчина, що грається переважно з 
хлопцями•> Ме, Бі, [хлопчурниця] «ТС.•> 
Ник, хлоп'Я, хлоп'Яга, хлоп'Як, хлоп'Яц
тво, хлопський, [хлопчатий] <•хлоп'я
чий•> Чаб, хлопчачий, хлоп' Я чий, [хло
п{ ти] <<набиратися селянських звичок•> 
Нед, хлопкувати <<служити•>, [хлоп
цювати], [схлоп{ти] <<стати хлопцем•> 
Я; - р. бр. хлоп, ч. слц. chlap, слн. 
hlap; - запозичення з польської мови; 
п. chtop <<селянин; хлопець•> походить від 
псл. *хоІр-ь, звідки повноголосна схід
нослов'янська форма холоп. - ЗССЯ 8, 
63; Фасмер IV 245; Richhardt 57; Stawski 
І 68-69; Bruckner 180; Moszynski PZJP 
242-243; Младенов 668-669; Bern. І 
394. - Див. ще холоп. 

хлопавка (бот.) <<багаторічний бу
р'ян родини гвоздикових, Silene inflata 
Sm.•>, [хлопунець] <<Тс.; астрагал нуте
вий, Astragalus cicer L.•> Mak, [хлопун
ці] <<астрагал, Astragalus vesicarius L.•> 
Mak, [хлопушка] (бот.) <<пухирник де
ревоподібний, Colutea arborescens L.•> 
Mak; - р. [хлопушка] <<Silene inflata•>, 
хлопунцьІ <<астрагал нутовиЙ•>, бр. хло
паука, хлап!}шка <<хлопавка•>; - похідні 
утворення від хлопати; назви мотиву
ються тим, що чашечка квітки з тріском 
лопається при ударі (Silene inflata), ло
паються й достиглі стручки плодів 
(Astragalus cicer L., Colutea arborescens 
L.). - Нейштадт 350; Симоновиh І 35, 
438; Machek Jm. rostl. 79. - Див. ще 
хлопати. 

хлопати <<утворювати глухий корот
кий звук, ударяючи чим-небудь; ударя
ти чим-небудь об щось, ляскати по чо
му-небудь•>, [хлопи ти І <'захоплювати 
(дух)•>, хлоп(, хлопавка <<ДИТЯЧа іграш
Ка•>, [похлопні] <<Личаки, підплетені ко
ноплями•>; - р. хлопать, бр. хлопаць, 
ч. [chlopat'] <<ПЛескати•>, chlopiti <<зачи
няти•>, слц. chlop(k)at', вл. ktumpac, нл. 
chlumpas, болг. хлопам, м. клопа, схв. 

хлорофіл 

лупати <<бити, стукати•>, слн. hlopati 
<<хапати ротом, енергійно дихати; би
ТИ•>; - звуконаслідувальне утворення, 

що імітує шум від різкого удару; спорід
нене з укр. клепати, ч. klepati, klopati 
«rC.» (Machek Slavia 16, 210); припу
щення про запозичення слова з дісл. 

klappa <•стукати, хлопати•>, снн. klappen 
(Uhlenbeck AfSIPh 15, 485) і про спорід
неність з англ. slap <<Ляпас•>, н. Schlappe 
<<ТС.•> (Matzenauer LF 7, 220; Petersson 
AfSIPh 35, 379) малоймовірні. - ЗССЯ 
8, 36; Фасмер IV 245; Чернь1х Il 342; 
Ильинский ИОРЯС 20/4, \58; Machek 
ESJCS 157, ESJC 200; Holu9-Kop. 140; 
Hoiub-Lyer 204; Schuster-Sewc 385-
386; Младенов 669; Bern. І 390; Walde
Hofm. ІІ 596. - Пор. клапати, клепати. 

хлопчик - див. хлоп2 • 
хлор (хім.) <<жовтувато-зелений от

руйний газ із різким задушливим запа
ХОМ>>, ХЛорка, ХЛОристий, ХЛОрНий, ХЛОр
нуватий, хлорнуватистий, хлорувати, 
[підхлорuн] «rіпохлориr» Куз; - р. бр. 
болг. м. хлор, п. вл. chlor, ч. chlor, chlor, 
слц. chlor, схв. хлор, клдр, слн. klor; -
запозичення з латинської мови; нлат. 
chlorum утворив як науковий термін у 
1810 р. англійський хімік Г. Деві (Н. Da
vy, 1778-1829) від гр. хЛwр6<;; <<зеле
ний, жовто-зелениЙ•>, що, як і гр. хл611 
<<Зелень трави, СВіЖе ЛИСТЯ•>, ХЛОО<;; <<Зеле
нувата-ЖОВТИЙ КОЛір>>, ХЛОсХ~W <<ЗеЛеНі
ТИ•>, споріднене з псл. zelen-ь, укр. 
зелений і псл. *іь!t-ь, укр. жовтий. -
СІС2 907; Чернь1х ІІ 343; Kopalinski 170; 
Holub-Kop. 140; Holub-Lyer 204; Мла
денов 669; РЧДБЕ 812; Frisk ІІ 1104-
1106; Boisacq 1063-1064; Dauzat 173; 
КІеіп 279, 1761-1762. -Див. ще жов
тий, зелений. 

хлорофіл <<Зелений пігмент рослин, 
за участю якого відбувається фотосин
тез,>; - р. хлорофuлл, бр. хлараф{л, 
п. chlorofil, ч. слц. вл. chlorofyl, болг. 
м. хлорофuл, схв. хлорофйл," клорофйл, 
слн. klorofll; - запозичення із західно
європейських мов; англ. chlorophyll, chlo
rophyl, н. Chlorophyll походять від фр. 
chlorophylle <<ХлорофіЛ•>, утвореного фран-

183 



хлороформ 

цузькими хіміками Пеллетьєром (P.J. Pelle
tier, 1788-1842) і Каванту (J.B. Ca
ventou, 1795-1877) з основ слів сhІоrо
від гр. ХЛWрО<;; <<зеленИЙ•> і срuЛЛоv <<ЛИС
ТОК•>. - СІС2 907; ССРЛЯ 17, 222; Ko
palinski 170; Holub-Lyer 204; РЧДБЕ 
813; Dauzat 173; КІеіп 279, 607. - Див. 
ще філоксера, хлор. - Пор. транда
филь, хлороформ. 

хлороформ <<летка з характерним 
запахом рідина, що містить хлор•>, хло
роформувати; - р. болг. м. хлороформ, 
бр. хлараформ, rr. ч. слц. вл. chloroform, 
СХВ. ХЛороформ, КЛороформ, СЛН. kJoro
form; - запозичення з французької мо
ви; фр. chloroforme утворене в 1835 р. 
Ж.-Б. Дюма (J.B. Dumas, 1800-1884) з 
основ прикметників chloro- від гр. 
ХЛWрО<;; <<ЗелениЙ, ЖОВТО-ЗеЛеНИЙ>> і фр. 
formique <<мурашиниЙ•>, похідного від лат. 
(acidum) formicium <<мурашина (кисло
та)•>, пов'язаного з лат. formTca <<мураш
ка•>, яке споріднене з псл. *morvi-, укр. 
мураха. - СІС2 907; Черньrх ІІ 343-
344; Kopalinski 170; Holub-Lyer 204; 
РЧДБЕ 813; Walde-Hofm. І 531-532; 
КІеіп 279, 613. - Див. ще мурава2 , 
формалін, хлор. 

хлост <<биття різками•>, хлоста <<бит
тя, прочухан•>; - р. [хлёст], бр. [хлост, 
хлосціць] Носович, ч. ст. chlost <<бИТТЯ•>, 
вл. chtosta, chtostac, нл. chtosnis; - у 
формі хлоста запозичене з польської 
мови; п. chtosta <<биття•> є похідним від 
chtostac «Хльостати•>, спорідненого з 
укр. хльостати <<бити, шмагати•>. -
Stawski І 69; Bri..ickner 180. - Див. ще 
хльостати. 

хлуд <<прут, хворостина•> Корз, хлу
дИна <<Лозина, різка•>, [хлюдuна] <<ТС.•>, 
[холудuна] <<ТС.•> Ва; - р. хлуд, [хлут], 
бр. хлуд, [хлудз{на], др. хлуд'Ь, п. 
cht~d. chtQd <<Прут, різка•>, ч. chloud 
<<дрючок, палиця•>, полаб. ch!Qd <<ТС.•>, 
схв. чак. хлrjд <<Прут, лозина; рубель для 
сіна•>, слн. h!od <<Перепона, шлагбаум•>, 
стсл. Х"жд""; - псл. x!Qdь <<хлудина, 
прун; пов'язане чергуванням голосних 
із хІ~-. укр. хлЯнути; - споріднене з 
лтс. sklaiida(s) <<жердка•>, лит. sklanda 
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<<ворина, тичина•>; менш імовірне припу
щення, що псл. xiQdь утворене від *kiQdn 
шляхом експресивної сnірантизації k
(Machek ESJC 200); непереконливе зі
ставлення з дінд. khar:нJas <<ШМатоК•> (Pe
dersen IF 5, 388), з дісл. hlunnr <<коток 
під судно•> (Uh!eпbeck IF 17, 98; Traut
manп у Фасмера, IV 246); сумнівна спо
рідненість з р. хльtст (Bruckпer KZ 42, 
349; Горяев 397-398). - ЗССЯ 8, 33, 
37 -38; Фасмер-Трубачев IV 245-246, 
258; Львов ЗИРЯ І 37; Ho!ub-Kop. 140; 
Endzelin IF 33, 99; Bern. І 388, 390. 
Пор. халуrа, хлЯти'. 

ХЛЬОра <<ШМагаННЯ, лупка•>; - не 
зовсім ясне; можливо, експресивне утво

рення, що виникло внаслідок контамі

нації слів хлост <<лупка•> (пор. дієслово 
ХЛЬОСтати) і хлЯра <<Негода, СЛЬОТа•>; 
значення <<бити, шмагати•> і <<ЛИТИ, ли
тися•> часто асоціюються, пор. джерело 
б'є, дощ періщить (тЮжить) і под. 

[хльорка] <<повія•>, [фль6рка] <<ТС.•> 
Бі, [фльорковати] <<віятися•> Пі; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з хлЯ
ра <<негода, сльота•>; в основі значень 
обох слів лежить поняття <<биття, шма
гання•> (а звідси для хльорки - понят
тя <<futuere•>); менш імовірний зв'язок із 
назвою римської богині Флори та їі 
статуєю (Бі 371 ). - Пор. хлЯжниця. 

хльостати <<бити, ударяти по кому-, 
чому-небудь чимсь гнучким•>, хльоска
тИ, хль6сткuй УРС, Нед, хльост <<Ляск, 
лупка•>, хльость <<ЛЯСК•>, [хльос] <<ТС.•>, 
[хлостати, хлоснути] Нед; - р. хлёст
кий, п. chtostac, chlastac, ч. chlostati, 
chlostiti, слц. chlostat', вл. khtostac <<роз
махуватИ•>, нл. chtostas <<сікти різкою•>; -
звуконаслідувальне утворення, пов'яза
не з вигуком *хльост, що імітує ляск 
лозини; паралельне до лоскати, лЯска
ти. - ЗССЯ 8, 26-27; Stawski І 69; 
Briickner 179. - Див. ще лоскати. -
Пор. хлЯскати. 

lхлЮба] <<ХВастощі, гонор, пиха•> Бі, 
Пі, [хлЮбити] <<хвалитИ•> Бі, [хлЮбити
сяl <<хвалитися•> Бі, ст. хлЮба (1627); -
п. chluba «Гордість, гордощі•>, chlubiC si\ 
<<пишатися, гордитися•>, chetpa, chetpic si\ 
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«хвастати, хизуватися, похвалятися•>, ч. 

chlouba <<Хвастощі, гордість•>, ч. ст. chluba 
<<ТС.•>, chlubiti se <<пишатися, хизувати
СЯ•>, слц. chluba ~хвастощі•>, chlubit' sa 
<<ПИшатися, хизуватися•>, нл. chluba; -
псл. *xbjbiti І xьjpiti <<ХВастатИ>>, для якого 
припускається звуконаслідувальне по

ходження; в українській мові, з огляду 
на обмежене поширення слова, є, най
вірогідніше, запозиченням із західно
слов'янських мов, де іменник є віддіє
слівним_утворенням; - зіставляється з 
лит. skalbti <<Прати (білизну)•>, skelbti <<го
лосити•> і далі з kalba <<мова•>, kalbёti <<МО
вити, говорити•>; не виключена спо

рідненість із хлЯ.бати <<JІИТИ•>. - Stawsk) 
І 63, 67; Bri..ickner 178; Machek ESJC 
200; Holub-Kop. 140; Holub-Lyer 204. 

[хлЮйний] <<ЧИстий, охайниЙ•> Нед; -
не зовсім ясне; імовірно, є зворотним 
утворенням від [нехлЮйний] <<неохай
ний, брудниЙ•>; не виключена спорідне
ність з хлИнути <<политися, потєкти пото
КОМ>>, пор. с.-ЦСЛ. ХЛО\(Ю, хлоvmтн <<Струму

вати (про кров)•>, болг. хлtjя <<текти, 
виливатнея (про воду)•>, хлуйвам <<Тек
ти~; до поєднання значень чистоти і 

плинності пор. укр. бИстрий <<швидкий 
(про воду)•> і болг. бИст'Ьр <<світлий, 
прозорий•>, схв. бuстар <<ЯсниЙ•>, бuстри
ти <<ПрояснюватИ•>. - Див. ще нехлЮЙ. 

хлюп <<вигук, шо передає хлюпіт 

рідини•>, хлЮпати <<Плешучи, просочу
ючись, видавати характерні звуки (про 
воду, грязь та ін.), рвучкими рухами 
лити, бризкати водою або іншою ріди
ною на кого-, що-небудь•>, [хлепот{
ти], [хлЮпкати] Нед, хлюпостатися, 
хлюпотати, хлюпотіти, [хле'піт], [хлю
п{й] <<ТОЙ, хто розхлюпує•>, хлЮпіт, [хлю
пост{ти], захлЮпувати;- р. хл.Юпать, 
бр. хлЮпаць, п. chlupac, ч. chlfpat', 
chJupat', СТСЛ. ХЛЮПАТН; - ПСЛ. xlup-, 
звуконаслідувальна основа, чергуван
ням голосного пов'язана з хІір-, хІур-, 
хІ~р-; дієслово, очевидно, є похідним 
від вигуку xlupl; пов'язування з лтс. 
s\upstёt <<невиразно говорити •> (Ма tze
пauer LF 7, 221) сумнівне. - ЗССЯ 8, 
35, 39; Фасмер lV 248; Чернь1х 11 344; 

хлющ 

Stawski І 67; Bri..ickner 179; Machek ESJC 
200-201.- Пор. хлИпати, хляп. 

хлюрок - див. ф'Юрко. 
хлЮскати <<плескати; литися з шу

мом (про дощ}.>, [хлЮснути] Нед, хлю
щати <<ТЄКТИ, ЛИТИСЯ•>, хлЮщИти <•ТС.>> 
Г, Она; - р. хлюстать, n. chlustac 
<<Прискати, [ударити]•>, chlust <<Прут, різ
ка•>, Ч. [chl'ustnutj <<ВИХЛЮПНУТИ>>, ВЛ. 
chluskac, HJI. kluskas <<ПJІескати•>, болг. 
хлЮскам <<давати ляпаса; багато пити•>, 
слн. chl'ustnut' <<ХЛюnнути, плеснути•>; -
псл. xl'uskati lxi'ustati, звуконаслідуваль
не утворення, споріднене з xlaskati І 
xlastati. - ЗССЯ 8, 35; Фgсмер lV 248; 
Stawski І 67; Schuster-Sewc 386. -
Див. ще хлЯскати. 

[хлюснЯк] (зоол.) <<голотурія, Holo
thuria•> Нед, [хлюснякИ] (зоол.) <<Holo
thuridae•> Нед; - штучне утворення від 
хлЮскати <<nлескати, литися•> на по
значення предмета мокрого і м'якого, пор. 
німецьку назву для голотурії - Seegurke, 
дослівно <<морський огірок•>. - Пор. хлй
бень, хлинЯк. 

хлюст <<ХИтра, спритна людина; прой
дисвіТ», хлюстуватий <<жевжикува
ТИЙ•>; - р. хлюст, [хлЮзда] <<Пройди
світ, шахраЙ•>, бр. хлюст <<ТС.•>, п. chlust 
<<Віха, береза, зрубана з вітами й лис
тям, щоб трусити сажу в коминах; важ
кий держак із соломою покривати ха
ту•>, ч. chlust <<бульк, плесь•>, слц. chl'ust 
<<ТС.•>;- експресивне утворення, пов'яза
не з хлЮскати <<Плескати; литися з шу
мом (про дош)•> (псл. xl'uskatilxi'ustati); 
значення знаряддя праці, відбите у 
польському слові, первинне стосовно 

негативного значення <<ПройдисвіТ» у 
східнослов'янських мовах; пор. у семан

тичному плані укр. плескати язиком, 
пронИра, прон6за, пролаза тощо. -
Див. ще хлЮскати. 

[хлющ] <<струмені дощу•> (";>) Г, [хлЮ
ща] <<ТС. Г, дощова погода Ва•>; - р. 
хлющ (у виразі как хлющ <<дуже мок
риЙ•>), [хлЮща] <<щось мокре; ожеледи
ця->. слц. [xl'usc: mokri jak xl'usc] <<мокрий 
ЯК ХЛЮЩ>>, СЛН. hJ\sc <<ЗЛИВа; ріЧКОВИЙ 
пісок•>, [hlisc] <<злива•>; - псл. xl'uscь 
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хлЮщник 

розглядається як похідне утворення від 
звуконаслідувального хі 'ustati, спорід
неного з xlestati, xlystati. - 3ССЯ 8, 
35-36. - Пор. хлюст. 

[хлЮщник] (ент.) <<жук-стрибунець, 
Limnobates stragnorum•> Нед; - штуч
не утворення від хлющuти; назва мо
тивується, очевидно, тим, шо жук стри

бає по воді. -Див. ше хлЮскати. 
хлЯбати <<ХИтати•>, [хлЯбатися] <<ХИ

татися•> Нед, ст. хл я6ь <<nовінь, вир•> 
(1627); - р. хлЯбать <<Хитатися; [роз
сохнутися; деренчати чеrез погано пі
дігнані речі]•>, бр. [хлЯба <<бокова запа
дина між останнім ребром і стегном•>, n. 
ст. chl~bac <<Хитатися~ (XVII ст.); - псл. 
xl~bati; звуконаслідувальне утворення, 
споріднене з хлебтати і под.; - зістав
ляється з лит. klebёti <<стукати, скрипіти, 
тріщати, хитатися•>, klebti <<ХИтатися, бу
ти розхлябаним•>, glembi.t, glebti <<роз
м'якати, в'янути, занепадатИ•> (Machek 
Slavia 16, 178, 211; Fraenkel 262-
263). - 3ССЯ 8, 32; Фасмер-Трубачев 
IV 248-249; Bruckner 179; Bern. І 388. -
Пор. хлебтати, хлЯнути. 

(хлЯrа] <<СЛЬОТа•>, (хлЯда] <<ТС.•>, 
[хлЄга] ВеБ, [хляг6дза] <<сльота•> Чаб, 
[хлЯJ·оза, хлЯка], [хляк6дза] Ва, [хля
к6за, хлЯкость] <<ТС.•> Чаб, [хляіозu
ти] <<СЛьотити•>; - псл. xt~da, пов'яза
не з хлЯбати <<ХИтатися•>, хлЯнути 
<<Хлинути•>, хлЯра <<Негода•> і далі, че
рез чергування носових, з псл. x!Q-, укр. 
хлуд. - Див. ше хлуд. - Пор. хлЯ~ 
бати, хлЯра. 

[хлядрувати] <<розписувати візе
рунками глиняний посуд•>, [хлядрівка] 
<<узори на глиняному посуді•>; - n. 
fladrowac <<малювати прожилки на де
реві чи на камені•>, flader <<жила в де
реві чи камені•>, fladra, ч. fladr, слц. 
fl3der <<ТС.•>; - запозичене з німецької 
мови, можливо, через посередництво 

польської; н. Flader <<Прожилок у дере
ві, гірській породі•> пов'язується з flat
tern, ст. fladern <<розвіватися, майоріти, 
миготіти•> через подібність прожилок до 
миготіння. - ,SW І 750; Kopaliriski 324; 
Machek ESJC 143; Holub-Kop. 115; 
Holub-Lyer 168; Кluge-Mitzka 202. 
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хляп 

[хлЯжниця] <<nовія•>; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивне утворення 

від флЯга (пор. торба і шкура у зна
ченні <<nовія•>) або від хлЯ1а <<сльота, 
негода•>, пор. хлЯра <<Негода, сльота•> і 
хль6рка <<Повія•>. 

хлЯки -див. флЯки. 
[хлЯнути] <<хлинути, прорватися, 

швидко потекТИ•> Г, Куз; - р. [хлЯ
нуть], п. слнц. xlёdnQC <<танути; плака
ТИ•>, схв. ст. hlenuti; - псл. xl~dnQti 
<<Хлинути•>; - споріднене з лит. sklendiii.t, 
skl~sti <<сковзнути вбік•>; чергуванням го
лосних пов'язане з хлуд (псл. xiQdь). -
3ССЯ 8, 33; Иллич-Свить1ч ВЯ \961 /4, 
94; Skok І 672-673; Bern. І 388. 

хляп <<Вигук, шо передає звук від уда

РУ•>, хлЯпати <<утворювати глухий ко
роткий звук, ударяючись, стукати об 
шо-небудь; бити чимось гнучким, шма
гати•>, хляпотіти, [хлЯ.па] <<брудна, 
неохайна, паскудна особа Нед; мокрий 
сніг з дощем Корз, 0•>, [хлЯпавиця] 
<<сльота•> Нед, хлЯпавка <<дош, мокра 
погода•>, [хляпсійло] <<базіка, пліткар•> 
Нед, [хляпанuна] <<мазанина, ляпани
на; мокrий сніг з дощеМ>> Ко[;JЗ. [хля
панuця <<хляrа, сльота•> Куз, [хляпсіч] 
<<nоганий ніж•>, [хляпитура] (лайливе 
слово) Нед, [хлЯпка] <<дош, мокра по
года•>, [хлЯповицяІ <<Мряка, дощова по
года•> Мо, [хляп6та] <<базіка, пліткар~ 
ВеЗа, [фляпанuця, фляковuцяІ Мо, на
хлЯбистий, [6хляпка] <<nляма; відхо
дИ•> Нед; - р. хлЯпать, бр. хлЯпач.ь, 
[хлЯпьщь], п. chlapac <<бризкати, хлю
пати; ляпати язиком•>, ч. chlapati <<Жа
дібно їсти або пити•>, схв. hlapiti <<кла
цати зубами•>, слн. hlepati, hlempati <<ГИ
кати•>, цсл. хлІІІ.nА"Гн; - псл. xl'apati; 
звуконаслідувальне утворення, спорід

нене з хлИпати, хлопати, хлЮпати;
зіставляється як з однотипними снн. 

slabben <<хлипати, хлебтати•>, н. schlappen 
<<хлебтати, човгати ногами•>, лит. slapias 
<<МОКрИЙ•>, slapinti <<МОЧИТИ•> (Stawski І 
65). - 3ССЯ 8, 24; Bruckner' 179; 
Bern. І 387. - Пор. хлИпати, хлопа~ 
ти, хлюп. 



хлЯра 

[хлЯра] <<Негода, сльота•> Бі, [хлЯ
рити] <<дощити•> Бі; - не зовсім ясне; 
можливо, етимологічно споріднене з [хлЯ
rа, хлЯда] <<сльота•>, ст. хляб <<повінь; 
прірва, вир•>. -Див. ще хлЯrа. 

хлЯскати <<бити, ударяти по кому-, 
чому-небудь чимсь гнучким•>, хляскіт; -
р. хлЯскать, п. chlastac <<ляпати, бриз
кати•>, ст. chlaskac, ч. chlastati <<дудли
ти, жлуктитИ•>, слц. chl'astat' <<Хлебта
ти~. болг. хлсіскам <<штовхати, бити•>, 
схв. хластати <<базікати, балакати, ляпа
ти (язиком)•>, слн. hlastati <<Жадібно їс
ти; ловити, хапатИ•>;- псл. xl'askati/ 
xl'astati, звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до l'askati. - ЗССЯ 8, 24-
25.- Пор. лясь. 

хлЯстик <<Прямокутна або фігурна 
деталь верхнього одягу для стягування 

його в талії ззаду•>; - р. хлЯстик, бр. 
хлЯсцік; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане з укр. хлист <<Прут, різка•> 
або з п. chtystek <<Жевжик•>; до семан
тики з останнім пор. кокетка <<Верхня 
частина жіночої блузи•>. 

[хлЯстор] <<ганчірка, в яку загорта
ють кулю для гвинтівки•>; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з п. klasztor, 
н. Кloster <<монастир•> (мова мисливців 
характеризується табу та евфемізмами). 

хлЯти' обурлити, литися потоком; 
виснажуватися•>, хлЯнути, хлЯсти Бі, 
[хлЯтьба] <<мокротиння, харкотиння•>, 
захлЯ( ну) ти <<Ослабіти•>, [охлЯб( ну)
ти] <<ТС.•>, охлЯнути <<ЗНесиліти, ви
снажитися•>, охлЯсти <<ТС.•>, охлЯлість 
<<Виснаженість•>; - р. [хлЯла] <<ослаб
ла, схудла людина•>; - псл. xl~ti <<ЛИ
тися•> з вторинним значенням <<знеси

люватися (сходити силою)•>; через чер
гування голосних споріднене з псл. 
x!Qd'Ь, укр. хлуд. - ЗССЯ 8, 33. -
Поg. хлуд. 

[хлЯти2 ] <<Жадібно пити•> Куз; - за
позичення з польсько'/ мови; п. chlac 
~хлистати, дудлити•> розглядається як ско

рочення звуконаслідувального дієслова 
chlapac (Stawski І 65), подібного до chli
pac, chlastac, chlustac. - Див. ще хлИ
нути, хлЯти'. 

хмарочос 

[хлящем] <<безладно, хаотично•>; -
очевидно, похідне утворення від неза
свідченого * хляск (від хлЯскати), пор. 
хрящем <<безладно•> від хряск. - Див. 
ще хлЯскати. 

хм <<Вигук, що виражає подив, іро

нію, сумнів, роздум, реакцію на неспо
діванку•>, хму, хмИкати; - р. бр. схв. 
хм, ч. chm; - давній праслов'янський 
та індоєвропейський вигук (пор. нвн. 
hm - вигук на позначення сумніву, 
англ. h'm <<ТС.•>), що виражає інстинк
тивний природний звук людини у від
повідній ситуації (може супроводжува
тися різною інтонацією). - Skok І 
674. -Пор. гм. 

[хмащістати] <<бити, періШ}ІТИ•> Нед; -
експресивне утворення на основі слів 
хльостати, матлЯти і под. 

хмара, хмарИна, хмарище, [хма
рія] <<хмарний день, дощова погода•> Пі, 
[хмарник] <<чаклун, що має владу над 
хмарамИ•>, [хмарнЯк] <<ХМари•> Нед, хма
ровИння, хмаровИще, [хмарий] <<ПО
хмурий, захмарениЙ•> Нед, хмарИстий, 
[хмарлИвий] Нед, хмарнИй СУМ, Нед, 
хмаровuй, хмарити, хмарніти, хмар
нішати, захмар'я, захмарний, над
хмар' Я, надхмар ний, охмарити <<ВКрИ
ТИ хмарами; затьмарити•>, охмарніти 
<<затьмаритися•>, [перехмарити], під
хмар' я, [п6хмарний], прИхмарний, обез
хмарити; - р. [хмара], бр. хма{!а, п. 
chmara <<Хмара; безліЧ•>, ч. [chmara] жін. 
р., [chmar] чол. р., слц. chmara <<х~а
ра•>; - псл. xmara, пов'язане з xmura з 
тим самим значенням атмосферного яви
ща (а також мороку, пітьми, звідки пе
реносно і про стан людини) і з smuг
<<темний, хмуриЙ•>; зіставляється з гр. 
al-'aUpO<;; <<ТеМНИЙ•>; кореневе а рОЗГЛЯ
ДаЄТЬСЯ як результат контамінац~ слів 
xmura і para, раr'Ь <<Пара•> (Фасмер IV 
249) або xmura і mar- <<Туман•> (р. марь, 
укр. мсіреgю; там само; див. також Ma
chek ESJC 201).- Вегп. І 391; Зндзе
лин СБЗ 72. - Див. ще смурий, хмура. 

хмарочос <<дуже високий багатопо
верховий будинок (переважно в амери
канських містах)•>, хмародер, хмаро
дрЯп <<ТС.•>; - р. небоскрёб, бр. неба-
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хмереччя 

скр6б, п. drapacz chmur, ч. слц. mrako
drap, болг. небост'Ьргсіч, м. облако
дер, схв. облакодер, небодер, слн. nebo
t{cn ik; - калька англ. sky-scra per <<Хма
рочос•>, що є складним словом, утворе

ним з іменника sky <<небО•> та основи діє
слова scrape <<скребти, шкрябати•>; для 
деяких мов (у тому числі української, 
польської, чеської, словацькоі) проміж
ною ланкою є н. Wolkenkratzer, (букв.) 
<<Хмародряп•> (Wolke <<Хмара•>, kratzen 
<<Скребти, дряпати•> ), що теж калькує 
англійське утворення. - Holub-Lyer 
323; КІеіп 1455. - Див. ще хмара, 
чесати. 

[хмереччя] <<зрубані з дерева гілки; 
лісова хаща•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, виникJю як результат контамінації 
слів хмиз і збірних дрЮччя, суччя і под. 

[хметелй:ння] <<сухий бур'ян•> Нед, 
lх.метелИна] <<сухе стебло кукурудзИ•> 
ВеБ, [хметелuцяІ <<флюгер•>; (бот.) <<мет
люг звичайний, Apera spica venti L. •> 
ВеБ, ВеНЗн, Mak; - експресивне утво
рення на основі слів хмиз <<тонкі гіл

КИ•>, метлЯтися «Гойдатися від вітру•> 
і утворень на -uння (картоплИння, ци
булИння і под.). 

хмиз <<невеликі тонкі гілки, відділе
ні від дерева; хворост, чагарник; [хар
пак, босяк Нед]•>, хмИза <<ХВОрост; шка
Па•> Нед, хмизИна, хмизнЯк, lхмизЯч
чя] <<сухе гілля•> Корз, [хмизанИй] 
<<зроблений з хмизу•> Нед, [хмизrвсіти] 
<<бИТИ ХМИЗИНОЮ•>; - р. [ХМЬtЗ <<ХВО
рОСТ, чагаrНИК•>, бр. ХМЬlЗ <<ЧагарНИК•>, 
п. [chmyz (з укр.) <<шкапа; миршава 
людина; чагарник; хвоЯ•>. ч. сJщ. hmyz 
<<комаха•>; - псл. xmyz-ь; загальноприй
нятої етимологїІ не має; припускається 
давніше псл. *smyz-ь < і є. *smO-g'- І 
smeu-g'- (пор. нім. Schmauch «rустий 
дИМ•>, англ. smoke <<дИМ•>) :> розвитком 
значень у слов'янських мовах: <<дим, імла, 
туман•> > <<зарості•> (3ССЯ 8, 46); мож
ливий зв'язок З гамуз <<СМіТТЯ, заJІИШ
КИ листя на городі•>; мен1u імовірне зву
конаслідувальне походження (Ильин
ский ИОРЯС 16 І 4, 6-7); безпідставне 
зближення з дінд. k~uma <<JІЬОН•> (Peters
son KZ 46, 145-146). - Фасмер IV 
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250-251. - Див. ще хамй:ти. - Пор. 
ха мудь, хамr' з. 

[хмй:лати <<швендяти•> Нед; - не
ясне. 

[хмилй:ння] <<Кукурудзяні пачоси•> 
Ме, [хмиленє] <<Стебла картоплі, огу
диннЯ•> Корз, [хмілинсі, хмілuння] <<ГИЧ
ка•> Нед; - можJІИВо, експресивне утво
рення, що виникло на основі слів хмиз і 
хамузИння, картоплИння і т. ін. 

хміль <<однорічна або багаторічна 
витка рослина родини шовковицевих; 

який-небудь п'янкий напій; стан сп'я
ніння від п'янких напоЇВ•>, [хмелик] <<рід 
узору у вишивці; (бот.) повитиця, Cus
cuta L. Mak; конюшина темно-каштано
ва, Trifolium spadiceum L. Mak; подорож
ник, Plantago arenaria W.H. Mak•>, хме
лИна <<стебло хмелю; (бот.) [повитиця, 
Cuscuta L.]•>, [хмелuнняІ Нед, [хмелИсь
ко, хмелИще] <<плантації хмеЛЮ>> Нед, 
[хмелЮк] (бот.) <<Конюшина, Trifolium 
agrarium L.•> Mak, [хмелЯк] (ент.) <<Хме
льова гусениця, Hepiolus humuli•> Нед, 
хмелЯр, хмелЯрство, [хмель] <<ХМіЛЬ•>, 
[хмельнИк] <<хмільник•>, [хмельнИна] <<ХМе
лина•> Нед, [хмельнИця] <<ХМіЛЬ•> Нед, [хме
левИй, хмельнИй, хмілевИй, хмельо
вий] <<зроблений з хмелю•>, хмільнИй, 
хмелИти <<заправляти хмелем, п'яни
ТИ•>, хмеліти <<п'яніТИ•>, охмелЯти( ся), 
підхмелИтися, похмілля, [похміль] Нед, 
похмільний, похмелЯтися, прохмелЯ
тися; - р. бр. хмель, др. хмель, хмtль, 
п. chmiel, ч. chmel, слц. chmel', вл. 
khmjel, нл. chmjel, полаб. xemil, болr. 
хмел, м. хме;ь, схв. хмё;ь, слн. hmelj, 
СТСЛ. хм'hль; - ПСЛ. ХьmеІь; - загаль
ноnрИЙНЯТОЇ етимології не має; припус
кається давнє запозичення з іранських 
мов, nри цьому реконструюється архаїчне 
ір. *xum-ala-, пор. ос. xumrelreg; зверта
ється увага на давність у слов'янському 
слові значення <<сn'яніння•> і вторинність 
значення <•назва рослини•> (3ССЯ 8, 
141-145); ВИСЛОВЛЮВаЛИСЯ також ПрИ
пущеННЯ про запозичення з тюркських 

мов, пор. булr. *xumlay, чув. x;'Jm~a. X0m
la, тат. xomlak, звідки мане. qumlix і 
уг. komlo (див. Фасмер IV 249-250), з 
германських, з авестійської (там само); 



хмула 

непереконливе твердження про запози

чення назви хмелю в слов'янські мови зі 
східнофінських (Mikl. EW 87; Bruckпer 
180; Вегп. І 411 ); існують думки й про 
автохтонність псл. х'ЬmеІь, яке пов'язу
ється зі звуконаслідувальним коренем 
*khem- у зв'язку з одуром, який ви
кликають хмільні напої (Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 175); у такому разі є 
ймовірною спорідненість з дінд. s6ma 
~сома•>, ав. haoma, що зводяться до іє. 
*seu- <<сік, витискувати сік•> (Moszyr\ski 
PZJP 21 7-224). - Критенко Вступ 503; 
Горяев 398; Фасмер-Трубачев IV 249-
250; Черньrх ІІ 344-345; Мартьrнов Сл.
герм. взаимод. l59-l60;,Stawski І 71; 
Bruckner 180; Machek ESJC 201; Holub
t<op. 140; Holub-Lyer 204; Schuster
Sewc 386-387; Skok І 674; Walde
Hofm. І 664. 

[хмула1 ] <<м'яло, вайлО•> Нед, [хму
лавий] <<зів'ялий, знеможениЙ•> Нед; -
ч. chmulo, chmula <<боягуз•>, слц. chmul'o, 
chmul'ko <<Телепень, дурень•>, chmulavy 
~дурниЙ•>; - запозичення зі словацької 
мови; припущення, що чеські й слова
цькі утворення разом із ч. moula <<ду
рень•> зводяться до н. Maul <<MY.fl» або 
Maulaffe <<роззява•> (Machek ESJC 201, 
376) викликає сумніви. 

[хмуще] <<бур'ян; полова•> Нед, [хмо
лd] ~ТС.•> тж, [хмулавий] <<Каламутний 
(про воду)•> Нед, [хмулuстий] <<засмі
чений (про збіжжя)•> Нед; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивні утворення, 
пов'язані з назвами бу[>'янів молокан, 
м6лоч, пор. також [мул] <<СМіТТЯ•>; х на 
початку слів могло з'явитися під впли
вом синонімічних хащjз <<дрізки•>, хащjз
зя «дрібно побиті гілки•>. 

[хмуняк] (бот.) <<каламінта, Cala
mintha clinopodium Bth.•> Mak; - не
ясне. 

[хмура] <<хмара•> Нед, Бі, [хмура
вий] Г, Нед, хщjрий, хмуристий, хмур
нИй УРС, Нед, [хмурЯвuй] Нед, хмури
ти, хмурніти, хмурнішати, [нахмур
ний], охмуритися, охмурніти, [пахмур
ний], [пахмурий] Куз, похмурий, по
хмурний, похмурість, похмурн[ти, [спо
хмура], спохмурнfти, спохмурн{лий, 

ХНІОПИТИ 

спохмурнішати, [запохмуренuй] Нед; -
р. хмурьtй, [хмура], хмурь, бр. хмурьt
на, [хмура], п. chmura, ч. chmura, [chmou
ra], слц. chmura, вл. нл. chmura, схв. 
[hmuriti] <<мутити, каламутити•>; - псл. 
xmura <<Хмара•>, xmur'Ь(jь) <<похмурий, 
хмурий; хмарний•> розглядається як спо
ріднене з псл. smur'Ь <<темний, хмуриЙ•> 
і далі З гр. СЧЮUрО<;; <<СУМНИЙ, ТеМНИЙ~ 
слабий•> (ЗССЯ 8, 44; Machek ESJC 
201); непереконливе припущення зв' яз
ку з псл. tьma зі складними фонетични
ми перетвореннями tьm > tm > km > xm, 
пор. схв. тмора <<імла, пітьма•> (Гудков 
ЗИРЯ V 37-38), укр. хмарити : тьма
рити. - Фасмер IV 250; Черньrх ІІ 345; 
Зндзелин СБЗ 72; Stawski І 71; Bruckner 
180; Holu,b-Kop. 140; Holub-Lyer 204; 
Schuster-Sewc 387 -388; Mikl. EW 
398-399; Bern. І 391; Pokorny 701.
Див. ще хмара. 

хмурий- див. хмура. 
хна <<червоно-жовта фарба рослин

ного походження•>; - р. бр. хна, п. 
henna, ч. слн. hena, болг. кана, К'ЬНа, 
СХВ. Кна; - Через ПОСередНИЦТВО туре
ЦЬКО'\ та арабсько'і мов (тур. krna <<ТС.•>, 
ар. binna' <<рослина Lawsonia, з яко'і ви
добувається фарба•>) запозичене з пер
сько'і.- СІС2 908; Фасмер IV 251; 
Kopalir\ski 389; Holub-Lyer 189; Mikl. 
ТЕ! Nachtr. 2, 147; КІеіп 720; Lokotsch 69. 

хнИкати <<Жалібно плакати, видаю
чи уривчасті неголосні носові звуки; 
говорити плаксивим голосом•>; - р. 

хнь'tкать, бр. хнь'tкаць, п. knycli'ac <<ВИ
давати носовий звук•>, ч. knfkati, kniceti, 
knuceti <<вищати•>, схв. к1п-ькати <<хни
кати, скиглити•>; - звуконаслідувальне 
утворення, що являє собою фонетичне 
оформлення інстинктивних звуків і шу
мів; - споріднене з лтс. Sr;JUkstet <<схли
пувати, хникати•>, н. schnucken <<хлипа
ти, ридати•>.- Фасмер IV 251; Ильин
ский ИОРЯС 20/4, 176-177; Зндзе
лин СБЗ 72; Holub-Lyer 244; Bern. І 
391. 

хнЮпити <<Вішати (голову, носа)•>, 
похнЮпа, похнЮпий; - не зовсім яс
не; можливо, експресивне утворення, 
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ти; пор. ч. chnapati <<хватати•>, chnapit' 
<<ударити•>, [chnapnut] <<упасти звідкись•>, 
knucet <<скиглити•>.- Machek ESJC 201-
202; Holub-Lyer 204. - Пор. rнЮпи
тися, хнЮра. 

[хнЮра] <<nонура людина•>, [хнЮр
ко] <<ТС.•> Г, Нед, [хнюруватий], [схнЮ
ритися] Нед; - р. [хнЮра] <<похмура 
людина•>; - пов'язується з хнИкати 
(Ильинский ИОРЯС 20/4, 176-177), 
однак імовірніший зв'язок із хнЮпити, 
пор. хлЯра <<сльота, негода•>, р. хньІ
рить <<хникати•>. - Фасмер IV 251-
252. -Пор. хнЮпити. 

Хо <<Казковий персонаж - уособ
лення страху•>, хоха <<опудало; страхо
вище, яким лякають дітеЙ•>; - не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з р. [хох
лик] <<ЧОрТ, ДИЯВОЛ•>, бр. ХОХЛіК <<ТС.•>, 
п. chochlik <<домовик; бісик•>, шодо яких 
припускалася спорідненість з хохол. -
Див. ше хохол'. 

хобза - див. хабз. 
хобот1 <<ВИТЯГНута рухома НОСОВа 

частина морди у слонів та деяких ін

ших тварин; [риболовна сітка] Нед•>, 
хоботні, [хоботень] <<рід ГОЛОВОНОГИХ, 
Proboscidalis•> Нед, [хоботник] <<твари
на з хоботом•> Нед, ст. хобот'Ь ~хвісТ» 
( 1627); - р. хобот, бр. хобат, др. хо
бот'Ь <<ХВіст; хобоТ», п. cbobot <<Вірьов
ка бортника•>, ч. chobot <<Хобот; спрут, 
восьминіг; бухта, затока•>, слц. chobot 
<<ХОбОТ», бОЛГ. хобот <<ТС.>>, СХВ. хобот, 
хоботница <<МОрСЬКИЙ ПОЛіП; каракаТИ
ЦЯ>>, слн. hobot <<виїдений плід, усереди
ні порожніЙ•>, hobotnica <<ПОЛіП•>, стсл. 
ХОБОrь <<хвісТ»; - псл. хоЬоtь (хоЬьtь) з 
первісним значенням <<Те, шо висить; 
щось відвисле•>; розглядається як похідне 
від xabiti, xobiti; зіставляється з лит. 
kabёti <<ВИСіТИ•>, kaboti <<ТС.•>, kabe наК•>; 
початкове х пояснюється впливом псл. 

xvostь <<хвіст•>; зближення з ч. chybati 
<<Вагатися, сумніватися•>, п. chybac <<ру
хатИ•> ( Ильинский РФВ 61, 230-231) 
або з гр. aof311 <<Кінський хвіст•>, aof)Єw 
<<гнати•> (Потебня РФВ 4, 194; Matze
nauer LF 7, 222) непереконливі. - ЗССЯ 
8, 9, 47; Фасмер-Трубачев IV 252; Чер-
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нь1х ІІ 345-346; Bruckner 180-181· 
Machek ESJC 202; Holub-Lyer 204; 
Младенов 670; Bern. І 391; Frisk ІІ 686, 
753.- Пор. хаб, шИбати. 

[хобот2 1, род. в. хібту <<зелена па
ша для худоби•> Нед, [хоботтє] <<поло
ва•> До; -пов'язане з хабоття (див.). 

ХОВаТИ <<КЛаСТИ ЩО-небудь у ТаЄМ
ному місці, щоб ніхто не зміг знайти; 
надавати кому-небудь таємний приту
лок, рятуючи від переслідування, не
безпеки; здійснювати обряд похорону; 
виховувати•>, [ховувати] <<Виховувати•>, 
[хів] <<ВИгодовування, виховання•> Нед, 
Шейк, хов, хованець СУМ, Нед, [хо
ванuця] <<ВИХОВаНКа•>, хованка, [хован
ки] (гра), виховувати, вИхованець, [ви
хованиця] Куз, вИхованка, [вuхованок] 
Нед, Куз, вихователь, вихователька, 
виховательство, [виховач] <<вихователЬ•> 
Куз, [виховнИк, виховнuця] Куз, [вих6-
вок] <<виховання•> Куз, Ж, виховаль
ний, виховнИй, [виховнuчий] Куз, до
ховати, доховувати, доховуватися, 
[доховокІ <<приfіст, збільшення•> Нед, 
[захов, захова <<СХОВОК•>, заховаННЯ, 
перехов, перех6ванець, перехованка, 
перехови, [переховник] Она, [перех6-
вок] Она, Куз, переховувач, [переховця] 
Куз, [поховані] <<ПОХОfОН•> Пі, похован
ня, [п6хівок, поховок <<Похорон•>, похо
вальний, приховувати, приховок <<СХО
ванка•>, приховувач, [схавань] ЛексПол, 
схов, [схова] <<Схованка•>, [схованець] 
<<ТОЙ, шо сховався•>, схованка, схованки 
(гра), схованок, [сховач] <<ТОЙ, що ховає 
щось або бере на схов•> Г, Куз, [сх6-
висько] Нед, сховище, [сховник] <<фут
ляр, скриня; сховок•> Нед, Пі, [схов
ницяІ <<Склеп, камера•>, [сховня] Нед, 
сховок, [сховно] «rаємно, при~овано•> 
Нед; - р. ховать, бр. хаваць, п. 
chowac <<ховати, берегти; вирощуватИ•>, 
ч. chovati <<Тримати, береrги; вирощува
ТИ•>, слц. chovat' «ТС.•>, вл. chowac, нл. 
chowas <<ТС.•>; - псл. xovati, де корінь 
xov-, можливо, з іє. *ksou- (Мельничук 
Зтимология 1966, 219 ); пов'язується та
кож з реконструйованим *skovati <<уваж
но дивитися•> та зі *skumati, звідки ч. 



ховзати 

zkoumati <<досліджувати•> (ЗССЯ 8, 86-
87); зіставляється з двн. scouwoп (нвн. 
schaueп) <<дивитисЯ•> [< іє. *(s)kau-], гот. 
usskaws <<уважниЙ•>, гр. &uоах6щ <<ВО
рожіння над жертвою•>, хоЄw <<Сnостері
гаю, ПОМічаю, бачу•>, ПСЛ. cuti, укр. чути 
(Stawski І 77; Bri.ickпer 183; Holub
Kop. 142; Holub-Lyer 119, 205); псл. 
xovati виводиться також із *govati і 
вважається спорідненим з лат. foveo 
тлекати, берегти•> (Machek ESJC 203, 
Езиков. изсл. Младенов 360-361 ), при 
цьому длн обох СJІів припускається спіль
ний nочаток *gh- і слов'янська експре
сивна заміна його звуком х-; менше 
nідстав порівнювати з лит. saugl1s <<Обе
режниЙ•>, saugoti <<ХОВаТИ, береГТИ•> 
(Веrп. І 400); непереконлине nов'язу
вання зі звуконаслідувальним коренем 

*chav-/sav-, відбитим у р. [шавИть, 
шаветь] <<базікати, брехаТИ•> (Ильинс
КИЙ ИОРЯС 20/4. 178). -, Фасмер
Трубачен !V 252; Schuster-Sewc 398-
399. - Пор. чути. 

[ховзати] <<ковзати•>, [х6взатися] 
<<Ковзатися•>, [х6взалкаІ <<ковзанка•> Нед, 
[ховзанИна] <<ожеледиця•> Нед, [ховза
НUt{я] <<конзалка•>, Іх6взанка] «ТС.•> Нед, 
[х6взінь] <<ОЖеJІедиця•> Нед, [ховзкавИ
цяІ <<ТС.•>, ІховзтЯк] (зоол.) <<Креветка•> 
Нед, [ховзунІ <<хлющник, Limпobates•> 
Нед, [ховзкИй] <<СЛ изькиЙ•>, [холзкИй І, 
[пох6взнутися] <<nосковзнутися•> Нед; -
nсл. *x"[zati <<ковзатИ•>, варіант форми 
*k"[zati <<ТС.•> (пор. також слизькИй/ 
склизькИй і хлизькИй). - Пор. ковзати. 

[ховп] <<nагорок, гірка ВеНЗн; чуб 
ВеУг; навіс; футляр ВеУг; острів лісу 
Толстой CJI. геогр. терм.•>, [ховпdк] <<Чу
nрина•> Чоnей, [хоупик] <<чубчик•> BeYr, 
[ховпdня] <<Чубатий жайворонок, посмі
тюха•> ВеНЗн, ВеУг, [ховпун] <<ТС.•> 
тж; - псл. *хь[р-ь <<Пагорб, гай; чуб•> 
(до семантики пор. укр. гора і болr. 
гора <<ЛіС•>, укр. рун6 <<Овече хутро•> і 
вруна <<Зелені сходи зерна в полі•>); зво
диться до і є. *(s)kolp- / (s)kelp-; не ви
ключений також зв'язок із псл. xovati; 
про індоєвропейський і праслов'ян
ський формант -р( о) як суфікс і детер-

хонстати 

мінатив див. ЗССЯ 8, 63. - Пор. ков
панька. 

[ховпак] <<смушева шапка•>; - мо
же розглядатися як фонетичний варі
ант заnозиченого з тюркських мов сло

ва ковпак, пор. варіантність слов'янсь
ких за походженням форм на х- / к
(х6взати-к6взати, хоростіль-коро
ст{ль, ховпdня <<nосмітюха•>-ковпdня 
<<ТС.•>, прихалdбок-прикалdбок); не ви
ключено також, ш.о ховпdк є суфік
сальним nохідним від ховп <<Гірка; 

чуб•>. - Див. ще ховп. - Пор. ков
пак'. 

ховрах (зоол.) <<Невелика тварина з 
роду гризунів родини білячих•>, ховра
шок, [оврdх, овраш6к] <<ТС.•> О, [ховрЯ
шек] Бі, ховраховий, ховрашИний, хов
рашковий; - р. овражек, [оврdшка, 
еврdшка]; - не зовсім ясне; для р. [ов
рdшка, еврdшка] припускається заnо
зичення з тюркських мов, пор. чаr. 

jumraп <<КріТ», телеут. jymraп (Фасмер 
ІІ б); можливо, також пов'язане зі [скdво
рожити] <<nаскудити, псувати•>, сквер
ний, бр. [скверня] __ <,бруд>>, оскільки гри
зун завдає велико! шкоди зерну; щодо 

чергування х- : sk- пор. хлизькИй і 
склизькИй. 

[ховст] <<глухий, придушений звук•> 
Нед, ВеБ; - n. chetst <<шелест очерету; 
шум моря•>, ст. chetszczec, chetszczyc, 
chettac, chetsciC, chetsciec <<шелестіти>>; -
запозичення з польської мови з експре
сивною видозміною -ел- > -ов-; п. chetst 
розглядається як звуконаслідувальне утво
рення, від якого походить р. холст <<Тка

нина•> (первісно <<тканина, що шарудить, 
шелестить•> ). - Фасмер !V 258; Bri.ickпer 
178. 

[ховстати1 ] <<бити, шмагати•>, [на
ховстdти, оховстdти] <<ТС.•> Нед; -
експресивне утворення, подібне до хлост, 
хльостати (див.). 

ХОВСТати2 «ГнуздаТИ•>, хавста <<уздеч
ка, вудИЛа>>, хавстало <<ТС.•>, Хавсто <<уЗ
дечка•> Нед; - запозичення з польської 
мови; n. chetstac «rнуздати•> розг лядаєть
ся як утворене від chett, chettac. -
Bri.ickпer 178. 
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[ховшень] <<Ледар, забіяка Нед; хло
пець, підліток, пустун 0•>; - очевидно, 
пов'язане з п. [chowa, chowa] <<пестун
ка, нянька•>, спорідненим із chowac <<утри
мувати; виховувати•>, укр. виховувати; 
ЩОДО суфікса ПОр. телепень <<било; ду
реНЬ•>, утворене від теліпати. - Див. 
ще ховати. 

ходИти <<Переміщатися, змінювати 
місце в просторі•>, [ходжdти], [ха
жати] «ТС.•> Нед, [хожувати], [ходу
ні, ходусі] (дит.), [ходусеньки] Нед, 
хід, [хідлі] <<Ходулі•>, хіднИк <<прохід, 
вхід; тротуар; килимова доріжка», хідня 
<<Ходіння•>, хода, ходсік <<ходок, [заступ
ник, довірена особа, переважно в земель
ній справі Г; залицяльник Дз, Мо]•>, 
[ходакИ] <<ЛИчакИ•> Пі, [ходальнИці] <<де
рев'яні ногИ•> ВеЛ, [ходарь] <<Ходок•> Мо, 
[ходачd] <<Постіл•>, [ходаченник] <<Жеб
рак•> Нед, [ходачИна] <<Назва взуття•> 
ВеБ, [ходdчка] <<дівчина, до якої зали
цяються•> Дз, Мо, [ходачник] <<личкар, 
постоляр•> Нед, ходебщик (іст.) <<манд
рівний дрібний торговець•>, [ходець] <<Хо
док•> Куз, [ходжай] <<ходок», ходи <<хо
діння•>, ходики (годинник), [ходИлиці, 
ходИльниці] <<ходулі•>, [ходИльце] <<все 
слабе, те, що хитається•> Нед, [ходИль
ця] «ТС. тж; підставки в колисці, на 
яких вона гойдається ВеЗн•>, [ходИни] 
<<Ходіння•>, [ходільник] <<ХОДОК•>, [ходіль
ниця], ходка <<рейс; [доріжка на березі, 
Яf\ОЮ рибалки тягнуть невід Мо]•>, ход
нИк <<прохід, алея; [вид килима Г; кім
натна килимова доріжка Корз]•>, ходнЯ, 
[ходня] <<дошка на дні човна, по якій хо
дять рибалки•> Мо, [ходовИк] <<риба, що 
йде по річці вгору нереститися•>, ходок, 
[ходор] <<алея•> Нед, ходуля, [ходун, ха
дунай] <<Назва горшка в загадці•>, ходу
нок <<пристрій, у якому вчаться ходити 
немовлята•>, [ходунець] «ТС.•> ЛЖит, [ха
душка] «ТС.•>, [ходЮшка] «ТС.•> ЛПол, 
ходьба, [хожdй] <<мішок, який носять 
за плечима торговці-рознощикИ•>, ходач
·:_сщй: ходачкова шлЯхта <<дрібнопо
м:.:·J-'<1 шлRхТа•>, [ходИвний] <<буденний 
(,щяг)•> Нед, О, ходовИй, [ходовuтий] 
<<ТОЙ, що має гарний хід•>, ходульний, 

ходИти 

ходЯчий, [хожалийl <<ТОЙ, що звик до 
ходіння•>, ходора, ходою, ходу, ходуном 
(ходити), вхід, вхідчини, виходжати, 
виходжувати, виходити, вuхід, вихід
на, вихідтій, вихіднИк, вихідчини, [вИ
ход] <<продукт•> Ж, вИходець СУМ, Ж, 
Куз, виходеньки, [виходечки] <<rанок•> Я, 
[виходок] <<клозеТ•> Куз, [виходство] 
<<еміграція•> Ж, вИходько <<виходець», 
[виходовий] Куз, [відхожdти] <<Відходи
ТИ•>, відхід, відхідник, [одходник] (анат.) 
Ж, відхідок <<КЛозеТ», відходи, відх6д
ник, [відхожа] <<музика, що супрово
джує молодих до вінця у церкву•>, [від
ходка, відхожка] МСБГ, відхідливий, 
відхіднИй, відхожий, [дохожdти, до
хождdти], [дохід] <<плата, заробіток, 
винагорода; одяг і взуття для слуги•>, 
[дохідок] <<прибуток» Ж, [доходок] <<плат
ня, дохід•> ЕЗб, доход, дохідливий, до
ходжалий <<дозрілий, літній (про лю
дей)•>, [дохожалий] <<немолодиЙ•>, дохо
довий, заходжуватися, заходити, за
ходитися, захід <<СТОрона світу; [сп і дНЯ 
пола чумарки або свити]•>, захід <<ужиті 
ЗаХОДИ•>, західник <<ТОЙ, ХТО із заходу; 
хто дуже турбується» Ж, західництво, 
заходеньки <<завулки, закутки•>, [захо
дець] <<ЗахожиЙ•> Ж, заходи, [заходини] 
<,захід•> Ж, [заходько] <<частий гість•> Я, 
заходка (гірн.), [заходливість] <<турбо
та, піклування; старанність, запопадли

вість» Ж, захожий, західний, [захо
дuстий], [зdходливий] <<СТаранний, 
працьовитий» Ж, [заходливий] <<клопіт
ниЙ•> Я, [заходний] «ТОЙ, що має вхід» 
Ж. [заходовий] <<призахідний; захід
ниЙ•>, [заходущий] <<західниЙ•> Ж, за
ходЯчий, [заходом] <<Занадто, надзви
чайно•> Ж, зіходити, [зіхідний] <<При
датний для посіву (про зерноk [зіхо
дuстий] <<ЩО конвергується•> Ж, нахо
дити, [нdхід] <<навала, нашестя•>, [на
хідка] <<Знахідка•>, [нахідок (чобіт)] <<НО
сіння, вживання протягом певного ча
су>> Ж, [нахіднИй] <<навіжениЙ•>. на
хожий <<той, що прийшов•>, [нахожdлий] 
«ТС.•>, обходити, обходитися, обхід, 
обхідник, [обхідчина] <<щоденні витра
ти» Ж, обходження, [обходини] <<обхід; 



ходИти 

церемонія, поведінка•>, [обх6дщина] <•Від
значення закінчення будівництва хати•> 
ЛЖит, обхідливий, обхіднИй, [об
хідчастий] Ж, l обхідчатий J <• необгоро
джениЙ•>, обхідно, обіходитис я, І обіхід
ка] <•обихід, поточний розхід; хата без 
загороди•>, [обіхідливий] <•Ввічливий, при
вітниЙ•>, [обіх{дчастий] <•неогородже
НИЙ•>, [обіходом], [одхіднИк] <•клозет•> Ж, 
[одхідча, отхuтча] <•викидень•> ВеЛ, [од
хідний] <•ВідхідниЙ•> Куз, Ж, переходИ
ти, [перехожсіти] <•Переростати, пере
зрівати•> Пі, перехід, [перехідка] <•ялова 
корова•> Нед, [перехідки] <•поношений 
одяг•> Нед, [перехідниці] (муз.) <•Перехід
ні нотИ•> Нед, перехідність, переходи, 
[перех6дини] <•Переселення•> Нед, [пе
рех6дка] <•кладка•>, [переходівка] «Погана 
оцінка в школі•> Куз, [переходовець] <•Пе
рехожиЙ•> Нед, Куз, перехідний СУМ, 
Нед, переходовий, перехожий, перехо
дом, переходя, підходити, підхід, під
хідець, [підхідний] Она, підходЯ.щий, 
[підходЯ.чий] Куз, [підхожий] <•схожий•>, 
походити, [похіднИк] <•ТОЙ, що несе 
смолоскип•> Нед, похідня <<Перекидний 
місток; походня; смолоскиП•> Нед, поход, 
похода, походенька СУМ, Нед, похо
дження, [походнсі] <•Пісня на весіллі•>, 
[походність] <•походження•> Куз, [по
ход6вець} <•учасник походу•> Куз, [по
ходне] <•плата в цех від новоприйнятих•>, 
[похоженеl{ь] <•нащадок» Нед, похідний, 
похіднИй, [походній] Куз, Она, [похо
дистий] <•З легкими схилами•> Г, Нед, 
походЮчий, походЮщий, походЯ.щий 
«Пересувний, переносниЙ•>, [похожсілий] 
«НепосидючиЙ•>, [похожий], приходити, 
приходитися, [прихожсіти], прИхід 
СУМ, Г, Нед, [прИхідень] Она, прихі
дець, прихідько, приход, прИходень УРС, 
Куз, приходько, прихожа, прихожdнин, 
пришелець, пришестя, прtішлість, [при
хідний] Нед, приходний, приходський, 
приходЯ.щий, [прих6жалий], прих6жий, 
прИшлий, [прихідцями] <<уривками•>, 
проходжdти, проходжувати, проходи
ти, пройда, пройдешнє, пройдоха, про
хід, прох{дка, прохіднd, прохіднИк, про
хіднuця, прохідність, [проходець] <•ман-
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дрівник•> Нед, Куз, проходження, [про
ходИмець] Нед, проходка, [проходнЯ.чка] 
<•бродяча жінка•> Нед, проходчик, прой
дений, пройdешній, [пройшлий] <•Торіш
ній, минулий•> ЛПол, пrохіднИй, прохід
нИцький, [проходИтий Куз, проходжd
лий, прохожdлий <•rІрохожий•>, прохо
жий, проходом, розх6джУ.вати, розхо
дитися, розхід, [розходи] Нед, розхо
дження, [розх6дня: на розх6дні] <•В кін
ці•> Нед, розхіднИй, [розходущий], розхо
жий, [розходисто] Нед, сходити, сходи
тися, [схожати, схождdти], схід <•сто
рона світу, частина горизонту; підне

сенНЯ•>, ехідень <<схід як сторона світу•>, 
східець, східка <•сходка•>, схІдці, схід
нЯ.к, сход, [сх6да} <<драбина•> Нед, [схо
датай] <<радник•>, [сходень] <•схід, ра
нок•> Нед, сходження, сходи, сходина, 
сходини <<схід, збори; зустріч, побачен
НЯ•>, сходка, сходні, СХодня, [сходо
вець] <<СХідний вітер•> Нед, сходьбище, 
східний, східчастий, [сходистий] <•ПО
логиЙ•>, [сходоватий] <•'.f формі східців•> 
Нед, сходовИй, [сходно], уходити, [ус
ход] <<ВХід; схід•> Нед, ухід (іст.), [ухід
чини], (уход] <<ГИрло річки; догляд (хво
рого)•> Нед, уходини, [уходИни] <•захід•> 
Нед, [уходухна] <<Походонька•> Нед, [ухо
жdй] <•окр~г. район•> Нед, безвИхідь, 
[навзсіходиj <•перед заходом•>, невИхід, 
[невідхідно] <•невідступна•>, [невідходом] 
Нед, [недохід] <•прибуток•>, [недоходник], 
[недохіднИй] <•Невигідний, нерентабель
ниЙ•> Куз, [недоходячи] Нед, [незахід
ний, незаходИмий] Нед, [назахудний] 
ВеУг, необхідний, несходь, привхіднuй, 
призахідний, [приодходничий] <<прихвос
ний•> Нед, [увіходини], [упроходку] <•Про
гулюючись•> До; - р. ходИть, бр. ха
дзіць, др. ходити, п. chodzic, ч. choditi, 
слц. chodit', вл. chodiic, нл. chojiis, по
лаб. xi.idet, болг. ходя, м. оди <•іти, ходи
ТИ•>, ходник <•тротуар•>, схв. ходити, слн. 
hoditi, стсл. ходнтн; - псл. xoditi, яке 
зводиться до і є. *sed- / sod- <<Їхати; сидіти•>, 
що згодом розщепилося на омонімічні 

*sed- 1 <•СИДіТИ» і *sed-2 <•ХОДИТИ, ЇХаТИ•> 
з наступним слов'янським переходом s
y х- у *sed-2 після префіксів на -і, -u, -r: 
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pri-xoditi, *per-xoditi, u-xoditi, внаслідок 
чого оформився самост1иний корінь 
xod-, пор. дінд. asad <<ступити, піти, до
сягнути•>, ustad- <<Відходити, виходити, 
зникатИ•>, ав. ahad <<підходити•>, гр. 65сн;; 
<<ШЛЯХ•>, оО\ТТ]<;; <<МандріВНИК•>, OOЄUW <<МаН
друю•>; спроби пов'язати з дісл. gata <<до
рога між двома живоплотамИ•>, гот. 
gatwo <<вулиuя•>, н. Gasse «ТС.•> (Machek 
Slavia 16, 194, 211) непереконливі. -
Критенко Вступ 518; ЗССЯ 8, 49, 51-
52; Фасмер-Трубачев IV 252-253; 
Черньrх ІІ 346; Stawski І 73-7 4; BrUck
ІJer 181; Holub-Lyer 204; Schuster
Sewc 389-390; Bern. І 392; Skok І 
675-677; Trautmann 248; Зндзелин СБЗ 
71; Pedersen IF 5, 62; Uhleпbeck 336; 
Mikkola Ursl. Gr. 1, 175. - Пор. садИ
ти, сидіти. 

[ходор] <<Землетрус•> Бі, [ходир] 
«ТС.•>; - очевидно, суфіксальне утворен
ня від ходИти (пор. вИхор від вИхати); 
до тавтологічного словосполучення ходИ
ти ходором <<ТрЯСТИСЯ, дрИЖаТИ•> ПОр. 
подібне р. ходИть ходуном «ТС.•>; 
пов'язання з власним іменем Ходор, 
Федір ( Фасмер IV 253) безпідстав
не. -Див. ще ходИти. 

[ходутут] (орн.) <<одуд•> Ва, Шарл; -
експресивне утворення на основі зву
конаслідувальної назви одуд з уподіб
ненням його до складного слова з ком
понентом ход- і -тут (пор. інші варі
анти uієї назви гутутут, одітут, ху
дотут). - Див. ще одуд. 

[хоз] <<ВИд сап'яну•>, lхозовий] (у шкі
рі) <<задня смуга з хвоста•>; - р. хоз, 
ст. хозь, козь <<вичинена козяча шкіра•>, 
др. Х'ЬЗ'Ь <<ТС.•>, хозь <<сап'ян•>; - роз
глядається як давнє запозичення з гер

манських мов; пгерм. *husoп <<ШтанИ•> 
(звідки двн. hosa <<штани•>, дісл. hosa <<Пан
чоха•>, н. Hose <<Штани•>) споріднене з 
дінд. ko~a <<вмістилище, посуд•>; зводиться 
ДО іє. *(s)keu-s- <<ХОВаТИ•>. - Фасмер IV 
253-254, ZfSIPh 15, 120; 20, 458-459; 
Кluge-Mitzka 318; Stender-Petersen 
ZfSIPh 16, 88-89; Vries AEW 250; 
КІеіn 745. 

ХОзари -ДИВ. Хазари. 
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ХОКеЙ «СПОрТИВНа КОМаНдНа Гра З 
шайбою або м'ячем на льодовому май
,ч.анчику або трав'яному полі•>, хоке
їст; - р. хоккей, бр. хакей, ll. ч. слu. 
hokej, бОЛГ. ХОКеЙ, М. XOKej, СХВ. XOKej; -
запозичення з англійської мови; англ. 
hockey <<ТС.•> пов'язується з фр. ст. 
hocquet <<КЛючка, ковінька, палиuя з 
гаком•>, утвореним за допомогою суфік
са -et від фр. ст. hoc «rак, гачок, багор, 
серп•> германського походження (пор. н. 
Haken <<ГаЧОК•>). - CICZ 908; Черньrх ІІ 
347; Kopalinski 401; St. wyr. obcych 283; 
Holub-Lyer 193; РЧДБЕ 814; КІеіn 
735. -Див. ще гак1 • 

хол <<Велике приміщення, зал для від

починку, чекання, зустрічей у готелі, те
атрі, кіно тощо•>; - р. холл, бр. болг. 
м. хол, п. hall, схв. хол; - запозичен
ня з англійсько'/ мови; англ. hall <<Зал, 
зала•> (сангл. halle, hal, дангл. heall, hall) 
споріднене з днн. двн. halla, н. НаІІе, 
дісл. holl, гот. halja, які зводяться до герм. 
*hel- <<ховати, приховуватИ•>, що пов'язу
ється з іє. *кеІ- <<Ховати, захищати•>. -
СІС2 908; St. wyr. obcych 283; РЧДБЕ 
814; КІеіn 697; Кluge-Mitzka 284. -
ПоR. келія, колИба, хлів. 

[холем] <<Хоча б, якбИ•> ДзУЗЛП; -
сх.-слu. [chol'em]; - слово утворилося 
внаслідок стягнення словосполучення 

хот'лем, де хот' походить від хотЯ, 
хотіти, а лем <<але; лише; же•> - част
ка в лемківських говірках. - Дзендзе
лівський УЗЛП 164. - Див. ще лем, 
хотіти. 

холера1 «rостроінфекuійне епідеміч
не шлункове захворювання•>, [карела] 
«ТС.•> Ж, [хаЛЕіра] Па, lхал10~рниця] <<Лайли
ве слово•> Кур, холерИна, [холіра], 
холерний; - р. болг. холера, бр. ха
лера, П. Ч. СЛU. ВЛ. cho\era, М. КОЛера, 
схв. колера, слн. kolera, СТСЛ. ХОЛЕрА; -
запозичення з латинської мови; лат. 
cholera <<Холера•> походить від гр. хоЛЄра 
(назва хвороби), утвореного від хоЛ~, 
х6Ло<;; <<Жовч; роздратування, злоба•>, яке 
пов'язане з хлоа~w (<бути зеленим•>, 
хЛwр6<;; <<зеленувата-жовтий, зелений, сві
жиЙ•>, спорідненими з псл. zelenь, укр. 
зелений, псл. *zb!tь, укр. жовтий. -



холера 

СІС2 908; ССР ЛЯ 17, 328; Фасмер IV 
254; Черньrх ІІ 347; Горяев 399; Bruckner 
182; Kopalinski 170-171; Holub-Lyer 
204; Младенов 670; РЧДБЕ 814; Frisk ІІ 
1109-1110; Boisacq 1065-1066; КІеіn 
280. - Пор. жовтий, зелений, хлор. 

[холера2 ] (бот.) <<нетреба колюча, 
Xanthium spiпosum L.•> Mak, [холіра] 
«ТС.•> тж; - пов'язане з холера 1 ; назва 
мотивується, очевидно, тим, що, за на

родними уявленнями, рослина виліко

вує холеру; жовту на колір настойку 
цієї рослини здавна використовували в 
косметиці та в народній медицині. -
Анненков 384; Нейштадт 553. - Див. 
ще холера 1 • 

холерик <<ЛЮДИНа З енергіЙНИМ, але 
неврівноваженим типом нервово'/ сис
теми•>, холерИчний; - р. холерик, бр. 
ХалерЬlК, П. cho\eryk, Ч. СЛЦ. cho\erik, 
болr. холерИк, слн. kolerik; - запози
чення з латинської мови; лат. cholericus 
<<ХолерИК•> походить від гр. ХОАЕрІХО<;; 
~хвориИ від розливу жовчі•> (в античніИ 
медицині жовч вважали одним із чоти
рьох найголовніших соків життя), утво
реного від хоЛЄра <<Холера•>. - СІС~ 
908; BrLickner 182; Kopalinski 170-171; 
Holub-Lyer 204; КІеіn 280. -Див. ще 
холера1 • 

[холибати] <<Хитати, колихатИ•>, [хо
лібати] «ТС.•> Нед, ВеУг, [холіботати] 
<<ТС.•>, [схолибати] <<Потрясти, похитатИ•> 
Нед; - фонетичний варіант дієслова 
колибати; щодо чергування початко
вих приголосних к- і х- пор. ковзати і 
х6взати, ковзькИй і ховзькИй, клопіт 
і хл6піт. - Див. ще колибати, ха
лабайдати. 

ІхолИва] <<курінь•> Нед; - запози
чення з грецької мови; нгр. xaЛuf3a 
~курінь•> видозмінене, можливо, під впли
вом хлів, холів <<ХЛіВ•>; імовірно також, 
що укр. холИва, холів є суто слов'ян
ські форми, пов'язані з хлів. - Пор. 
колИба, хлів. 

[холИти] <<чистити, чепурити•> Нед, 
[хола] <<виховання, нагляд, догляд, пік
лування•> Нед; - р. х6лить <<[шмага
ти]; пестити, доглядатИ•>, схв. холити ее 

холм 

<<пишатися, чванитися•>; - псл. xoliti 
<<МИТИ, ЧИСТИТИ•>; - зістаВЛЯЄТЬСЯ З ЛИТ. 

skalauti <<полоскати білизну•>, дінд. k~a
layati <<МИЄ, ЧИСТИТЬ•>, іє. *kso\- <<ЧИСТИТИ, 
скребти, обрізатИ•>, утвореним від *kes-, 
*ks- <<скребти, різатИ•> (проти Mayrhofer 
288); менш переконливе зближення з гр. 
хаЛаw <<слабну, ослабляю•> (Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 142; Petersson AfSIPh 35, 
368-369); пов'язування з п. otchtan 
<<безодня•> (Lehr-Sptawir\ski JP 24, 42-
43) безпідставне. - Мельничук Зти
мология 1966, 216; Фасмер IV 254-
255; Горяев 400; Черньrх ІІ 347; ЗССЯ 
8, 61; Machek ESJC 426-427; Bern. І 
395. - Пор. нахалом, холуй. 

ХОЛКа <<ПіДВИЩеННЯ, горбок у Місці 
переходу шиї тварини (коня, вола та ін.) 
у хребет; [товсті в'язи у людини] до•>, 
nаХОЛОК <<ТС.•>; - р. ХОЛКа, бр. [хол
ка]; - псл. хоІ'Ьkа; припускається зв'я
зок з хохол ( Фасмер IV 255; Ильинс
кий ИОРЯС 20/4, 155; Горяев 399; Чер
ньrх ІІ 347), імовірна також спорідне
ність з холИти <<ЧИСТИТИ•> (ЗССЯ 8, 66). 

[холм] нірка•> Нед, [холмовuна] 
<<ТС.•> Нед, [підхолм' я] Куз, ст. холм'Ь 
( !627); - р. ХОЛМ, др. Х'ЬЛМ'Ь, ХЛ'ЬМ'Ь, 
Х'ЬЛ'ЬМ'Ь, ХОЛМ'Ь, П. chefm, Ч. ch\um, 
[chlom], слц. chlm, вл. chotm, khotm, нл. 
chotm, болг. х'Ьлм, схв. хум (род. в. 
хума), слн. holm, стсл. Х""'м"'; - псл. 
*х"[m'Ь; припускається давнє запозичення 
з германських мов (Мартьrнов Сл.-герм. 
взаимод. 92-93), пор. снн. holm <<остріВ•>, 
нн. дангл. holm <<Висота, пагорб•>, дісл. 
holm <<острівець•>, пгерм. *hulma-; іє. 
*kl-mo, де корінь *kel-/kol-/kl- <<Підви
щуватися, стирчатИ•> (Фас мер-Труба
чев IV 255; Кiparsky GLG 179-180); 
пояснювалося також як слов'янське утво
рення, споріднене з др. шеломя <<ХОЛМ•> 

(Jagic AfSIPh 23, 537; Bruckner 178; Иль
инский ИОРЯС 20/4, 142; Mikkola Ursl. 
Gr. І 177). - ЗССЯ 8, 138-1 39; Горяев 
399; Черньrх ІІ 34 7 -348; Moszynski 
PZJP !58; Holub-Kop. 140; Holub
Lyer 204; Младенов 673; Bezlaj ESSJ І 
!99; Вегп. І 410; Mikl. EW 92. 
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холмінка 

[холмівка] (зоол.) <<морська зірка, 
оре а стра, Oreaster>> Нед; - штучний 
термін, що є частково калькою лат. 

Oreaster - складного слова, яке зво
диться ДО Гр. ОрЩ «Гора>> і СЮТ~р <<Зір
Ка•>; пор. також н. Buckelstern <<морська 
зірка•>, дослівно «Горбата зірка•>. 

холод <<Низька температура навко
лишнього середовища•>, холодець, хо
лодИльник., [холодільник.] <<діжка на во
ду•> До, холодИльщик., [холодИна] <<ХО
лод•> ВеУг, Нед, [холодИльня] Куз, 
холодИще, [холодійняІ ВеУг, [холоділь
ня] Куз, [холодінк.а] <<холодна юшка•> 
До, холодна, холоднеча, холоднИк. <<стра
ва; холодильник; погріб; сарай, де со
лять рибу Г; альтанка, ІІрохолодне міс
це Нед, О; відпалювальна піч Нед•>, 
[холоднИця] <<Підвальна в'язниця•> Г, 
ВеУг, холодок., холодЮка, [холодЮнк.а] 
<<Холодець•> До, холодИльний, холод
куватий, холоднавий, холодний, холод
нуватий, [холоднячк.ий] <<Холоднень
КИЙ•> Г, [холодЮщий] Нед, холодно, 
[холодошно] Нед, холодати, холодИти, 
холодіти, холодніти, холоднішати, 
захолод <<ХОЛОДеЦЬ•>, захолода <<Просту
да•>, [зdхолодок.] <<прохолодне місце» Я, 
[захолодИло І <<ХОЛОДНИЙ вітер•>' захоло
лий, [захолодно] <<холодно•> Я, [захо
лодИти] <<Застудити•> Я, охолода <<Про
холода•>, [вохолода] <<охолодження•> Я, 
охолодженість, охолодження, охоло
джувач, охолодник., охолодний, охоло
джувати, охолодИти, охолод(ти, пере
холоджувати, [передхолод(льня] Куз, 
похолодання, похолодіння, похолод~ 
лий, похолодати, похолодИти, похоло
д(ти, похолодн(ти, [прихолодний] <<ХО
лоднуватий•> Г, ВеЛ, прохолода, прохо
лодне, прохолодність, прохолодь, про
холодний, прохолодно, [прохолодати] 
<<Промерзнути•>, прохолоджати, прохо
лоджувати, [прохолонЯти], розхолод
ний, розхолоджувати, схолодИти, схо
лодн(ти; - р. холод, бр. холад, др. 
хлад'Ь <<Прохолода•>, п. chtod, ч. слu. chlad, 
вл. chtodk <<Тінь•>, нл. chtodk <<ТС.•>, по
лаб. x\ad <•ТС.•>, болг. хлад <•прохолода, хо
лодок•>, М. лад <<ТС.•>, СХВ. хлад «ТіНЬ, ПрО
ХОЛОДа•>, слн. hlad <<Прохолода, свіжістЬ•>, 
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стсл. Х"АА"'і - псл. *хоІdь; припуска
ється зв'язок з герм. *kald- ,,холод•>, 
дінд. jaqa- (< *ge\da-) <<ХолодниЙ•>, лат. 
gelidus, псл. *zeld- (стсл. жлі>.дtщА) (ЗССЯ 
8, 57-58), зі стсл. клАДАЗь; зіставлялося 
ТаКОЖ З_ЛИТ. sa\tas <<ХОЛОДНИЙ, мороз
НИЙ•>, sa\tis ~ХОЛОД, МОрОЗ•>, ЛТС. sa\ts 
<•ХОЛОДНИЙ•>, аВ. sarata <<ХОЛОДНИЙ•>, Перс. 
sard, ос. sa\d, курд. sar <<ХолодниЙ•>, sarma 
<<ХОЛОд•>, вірм. sar-n <<мороз•>, sar-i\ <<замер
заТИ» (в ЗССЯ 8, 57-58 спорідненість 
з псл. *хоІdь заперечується з фонетич
них міркувань). - Дадашев Зтимоло
гия 1968, 220-221; Фасмер IV 256; 
Потебня РФВ З, 98-99; Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 139; Горяев 399; Черньrх 
ІІ 348; Абаев ИЗСОЯ ІІІ 27, 64; Stawski 
І 69-70; Bri.ickner 180; Machek ESJC 
197-198; Holub-Lyer 203; Skok І 671; 
Bern. І 393; Mikl. EW 88; Vries AEW 
297. - Див. ще холонути. - Пор. 
rолоть, колоть, серен, шерен. 

[холодець] (бот.) <<холодок тонколи
стий, Asparagus tenuifolius Lam. Г, Mak; 
настурція лісова, Nasturtium palustra 
DC. Mak•>; - очевидно, пов'язане з хо
лод на тій підставі, що молоді паростки 
рослини використовувалися в холодних 

стравах; пор. р. холодок. <<спаржа•>, холо
дец <<ВИд окрошки, холодної юшкИ•>. -
ЗССЯ 8, 59; Фасмер IV 256; Бісюлі
на-Клоков 66, 72. - Див. ще холод. 

холонути <<Втрачаючи тепло, посту
пово ставати холодним або холоднішим», 
охолоти, охолонути, похолоти, похо
лонути, прохолонути, охололий, похо
лолий, схололий; - р. [холонуть], п. 
ochtonqc, ч. chladnouti, слц. chladnut', вл. 
chtodnyc; - псл. *xoldn<гti; утворене за 
допомогою суфікса -nQ( ti) від * xold'Ь. -
Див. ще холод. 

холоп <<У Давній Русі - підневіль
на особа, близька за суспільним стано
вищем до раба; пізніше - двірський слу
га, кріпак•>, холопство, холопствува
ти; - р. холоп, бр. халоп, др. холоп-ь, 
п. chtop <<селянин; хлопець; мужчина•>, 
Ч. СЛЦ. ch\ap <<ЧОЛОВіК•>, ВЛ. khtop, khtopc 
<<Хо~опець•>, нл. ktopc, болг. хлапе <<ХЛО
п'я•>, хлапак. <<ХЛОПЧИК•>, М. лапе <<ХЛОП-



холостИй 

ЧИСЬКО•>, СХВ. СТ. ХЛаn <<ХОЛОП; НеВі
ГЛаС•>, cJJH. h!ap <<Телепень, бовдур•>, 
стсл. Х""""'; - псл. *хо!р·ь; - перекон
ливої етимології не має; імовірний зв'я
зок із ч. pacho!e, pacho!ek (ЗССЯ 8, 
62-64); припускалася спорідненість із 
звуконаслідувальним холуй з первіс
ним значенням <<людина, зайнята чор
ною, брудною роботою•>, пізніше -
<<Підневільна людина, кріпак•> (Ильин
ский ИОРЯС 2014, 165); на думку ін
ших, слово може бути назвою якогось 
паневоленого народу (пор н. Sk!ave <<раб•>, 
фр. esc!ave, сгр. ахЛсшr1v6с;, axЛaf3r1v6c;, 
ахЛ<Хf3ос; (Stawski І 68-69); висувалася 
гіпотеза про можливість запозичення з 

тюркських мов, зокрема з якоїсь фор
ми (можливо, арабського походження), 
що з неї виникло тур. xa!fa <<Підручний 
раб~ (Meпges UAJb 31, 187-188); були 
спроби пов'язати з н. ska!ks <<слуга, 
НаЙМИТ>>, ГОТ. sku)an <<бути ВИННИМ•>, 
sku!a <<бОрЖНИК>>, ЛИТ. sko)a <<ВИНа>> (за 
борги людина ставала підневільною) 
(BrUckпer 180), з ГОТ. ha!bs <<ПОЛОВИНа•> 
(Pederseп KZ 38, 373), з лит. se\pti <<до
помагати•> (Погодин РФВ 32, 270-275; 
BrUckпer KZ 5L, 235), лит. siTpti, siTpsta 
<<слабнути•>, si!pпas <<слабий•> (Matze
nauer LF 7, 220, проти Вегп. І 394), з 
ос. х~!~[ <<грабунок•> (Абаев Пробл. ие. 
язь1козн. 14); непереконливі пов'язу
вання з дінд. ja!ma <<Негідник, бандит•>, 
jalpati <<Нерозбірливо говорить, мурликає•> 
(Machek S!avia 1 б, 195-196; Mayrhofer І 
724), зіставлення з іє. *khe!- <<ТЯТИ, об
тинати», звідки *хо!р-ь <<невільник; каст
ран (Соболевский РФВ 71, 444). -
Фасмер-Трубачев IV 257; Чернь1х IJ 
348-349; Горяев 400; Machek ESJC 
198; Ho!ub-Kop. 139; Ho!ub-Lyer 203; 
Bern. І 394; Mik!. EW 88; Младенов 
668-669; Skok І 671-672.- Пор. 
хлоп2. 

холостИй <<НеодружениЙ•>, [халас
тік] <<ТС.•> ЛПол, холостЯк, холостЯць
кий, холостякувати, по-холостЯць
кому, вхолосту; - р. холост6й <<Не
одружений; [коротко підстрижений]•>, 
бр. халастьІ, др. холостьщ, ч. ст. 

холоша 

ch!asty <<ХолостиЙ•>, слн. h!ast <<Гроно без 
ягід•>, р.-uсл. Х"АСТ'Ь; - псл. *xo!st-ь <<Хо
лостиЙ•>; - зіставляється з псл. *хо!р-ь 
<<ХОЛОП•> і xo!iti в значенні <<Стригти ко
ротко» (слова осмислюються у зв'язку 
з віковими позначеннями людини й об
рядністю підетригання волосся у під
літків); припускалося найдавніше значен
ня псл. *xo!st-ь <<кастрований•> і, отже, 
зв'язок з і є. коренем *(s)ke!- І (s)kо!
<<різати, відсікати•> (ЧерньІх ІІ 349); 
припускалася також спорідненість з п. 
chtostac <<хльостати•>, слu. ch!astat' нс.•> 
(Вегп. І 394), п. chetstac, chetzпq_c 
<<nриборкувати, угамовувати•>, oche!tac 
<<зносИти; витерТИ•> (Bri.ickпer KZ 48, 
225-226), дінд. kha!ati~ <<ЛИСИЙ•> (Иль
инский ИОРЯС 20 І 4, 140), лат. so!us 
<<самітніЙ•> (Pedersen IF 5, 64; Wa!de
Hofm. ІІ 557), гот. ha!bs <<nів-•> (Pederseп 
IF 5, 64; Зндзелин СБЗ 124). - Мель
ничук Зтимология 1966, 218-219; ЗССЯ 
8, 64-65; Фасмер IV 257-258. - Див. 
ще холостИти. 

холостйти <<каструвати•>, холоста
ти Нед, [халашсітu], [халаштr.іти] Г, 
Она, [халашувr.ітu] Дз, [халаштr.ін] 
<<кастраТ», [халаштун] <<ТС.•>, [холощій] 
<<кастратор•>, [охол6стати] <<ВИснажити, 
втихомирити, приборкати, вгамувати• 
ЛЧерк, lухол6стати] <<ТС.•> тж; - р. 
холостИть <<каструвати•>, бр. [халас
ціць]; - псл. *xo!stiti, утворене від 
*xo!st-ь «Холостий, неодружениЙ•>; по
в'язувалося з і є. *(s)ke!-І (s)ko!- <<різати, 
сікти (відсікати)•> зі зміною на слов'янсь
кому rрунті початкових sk > ks > kx > х; 
у такому разі споріднене з лит. ske!ti <<КО
лоти, розколювати, висікати (вогонь)•>, 
skl!ti <<розколотися, тріснути•>, гот. ski!ja 
<<м'ясник», ska!ja <<черепиця•>, дісл. ісл. 
ski!ja <<Відокремлювати; розподіляти, пе
реривати•>, двн. ska!a <<Шкаралупа•>, н. 
Scha!e <<оболонка, шкаралупа•> (ЧерньІх 
ІІ 349). - Мельничук Зтимология 1966, 
218-219; Горяев 400; Фасмер IV 257-
258; Mik!. EW 88; Pokorпy І 923-
924. -Див. ще холостИй. 

ХОЛОШа <<ШТаНИНа>>, МН. ХОЛОШі, ХО
ЛОШНЇ <<сукняні штани•>; - п. [chotosz-
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nie] <<селянські штанИ•>; - псл. *xolsa 
<<холоша•>, букв. на, що облягаЄ•>, пов'я
зане з псл. xoliti <<чистити•>, укр. холИ
ти; у польській мові [chotosznie], як 
свідчить повноголосея -oto-, запозичене 
з української. - Stawski І 74; BrUckner 
182. - Див. ще холнти. - Пор. ха
лЯва. 

[холощннка] <<Полотняна хустка•> 
Нед, [ховщИнка] не.•>; - р. холст, 
холстИна; - псл. *х-ьІst-ь <<хустка, шма
ток полотна•>; - споріднене, очевидно, з 
ПСЛ. *xolstiti <<ХОЛОСТИТИ•>, ЩО ПОХОДИТЬ 
від іє. *khel- <<різати•> й первинно означа
ло <<ШМаТОК ПОЛОТНа•>; ВИСЛОВЛЮВаЛОСЯ 

припущення ( Фасмер IV 258; ЗССЯ 8, 
140) про запозичення із свн. hulst <<обо
лонка, покривало•> (гот. huljaп <<кутатИ•>, 
hulistr <<покривало•>); р. холст зістав
лялося з п. chetst <<шум моря•>, chetstac 
<<Шуміти•> (як тканина, що шелестить) 
(BrUckпer 178; Bern. І 411 ). - Ильин
ский ИОРЯС 20/4, 141.- Див. ще 
холостИти. 

холуй <<лакей, слуга; той, хто запо
падливо прислужується кому-небудь, 
плазує перед кимсь; [корч на дні річки, 
озера ЧабJ•>, холуйство, холуйський; -
р. холуй, бр. халуй, п. [chotoj, choluj] 
<<стебла, гичка•>, ч. choluj <<Підстилка з 
ЛИСТЯ, дрібні ВіТИ•>, ВЛ. chotuj <<ПЛУГ•>, НЛ. 
ch61uj, [cholyj, choloj] <<плуг•>; - псл. 
xolujь; первісно, мабуть, <<раб, слуга•> 
(звідси всі негативні сучасні значення 
<<Наймит, прихвостень, попихач•>); зістав
лялося з лит. skelti <<розколюватИ•>, kuolas 
<<кілок•>, хет. iskallai <<розривати, розколю
ватИ•> і ЗВОДИЛОСЯ ДО іє. *ksol- <<ЧИСТИТИ, 
скребти, обрізатИ•> від іє. *ks-/kes- (Мель
ничук Зтимология 1966, 216-217, 
21 9); така етимологія не виключає зв'яз
ку з псл. xotiti, *хоІk-ь, *хоІр-ь, *xolst-ь 
(ЗССЯ 8, 65; пор. також Соболєвский 
ЖМНП 1886/9, 146; Lehr-Sptawinski JP 
24/2, 43-44; Черньrх ІІ 349) - ха
ласт, холостИть; припускалася спорід
неність зі слова ми нах ал, подхалИм, 
пахолок ( Фасмер IV- 258-259; Горяев 
394, Доп. І 51; Пrеобр. І 595), з хамі
ва, р. [халЯвить <<бруднитИ•> (Ильинс-
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кий ИОРЯС 20/4, 156); Трубачев (Терм. 
родства 188) пов'язує з р. [алуй] <<слу
жба•>. - Фасмер-Трубачев IV 258-
259; Machek ESJC 204; ІJ.lустер-Шевц 
ВЯ 1976/ б, 85; Schuster-Sewc 392. 

Хома (чоловіче ім'я), Хомка Бі, То
ма, Томаш, [Фома, Фтома] Шейк, ст. 
8тма; - р. Фома, бр. Хама, др. Фо
ма, ч. Tomas, слц. Tomas, схв. Хома, 
слн. Tomai, стсл. ФомА; - запозичення 
з грецько·/ мови; гр. еw,_нхс;; <<Фома•> по
ходить від гебр. te'om <<близнюк•>, спо
рідненого з арам. teoma, ак. tu'amu, 
ta'umu, ар. tau'am <<близнюк•>, які по
в'язуються із семітською основою w-a-m 
<<рахуватИ•>. - Вл. імена 94; Фасмер IV 
201; Петровский 226; Суперанская 83; 
Кореспу 128; кtein 1609. 

[хоми] <<Вид печива з відвареного го
роху з розтертим конопляним сім'ям•>; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
власним іменем Хома. 

[хомнути] <<сильно вдаритИ•> Нед, 
О; - не зовсім ясне; можливо, звуко
наслідувальне утворення. - Пор. хом
нЯчити. 

[хомнЯчити] «Говорити під ніс, бу
бонітИ•> Па; - утворення звуконасліду
вального походження, пор. гм, хм, що 

вимовляються в ніс. - Пор. хамкотіти. 
хомут <<ШИЙна частина кінської упря

жі; (техн.) деталь у вигляді зігнутого в 
скабу стержня або кільця для кріплення 
чого-небудь•>, [хамут], хомутний, захо
муmати, підхомутник; - р. хомут, бр. 
хамут, др. хомут'Ь, п. chomq_t, chomq_to, 
ч. chomout, слц. chomut <<Ярмо•>, вл. нл. 
chomot, болг. хамут, хом6т <<Ярмо, іго, 
ГНіТ», СХВ. хомут <<ЖМЄНЯ, ПУЧОК>>, СТ. 
<<ярмо•>, слн. komat, homot <<Невід•>, стсл. 
хомж'Гh; - псл. xomQt"Ь; - загальновиз
нано·/ етимології не має; припускається 
зв'язок із псл. *(s)kem-/(s)kom-/xom
ниcнyти, гнітити•>, пор. скеміти, ще
міти, оскомілак «Гілка, тріска•>, р. ком 
<<брила, груда•>, п. ст. szczmic <<стискувати, 
охоплювати•>, ч. chomac <<жмут, гроно; ку
па•>, мор. [chomtat] <<Жадібно хватати щосм 
( Stawski І 7 5; BrUckпer 182); сюди ж 
відноситься лит. kamanos (мн.) <<Шкіря-
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на вуздечка•>, н. [Hamen] <<хомут•>, 
снідерл. hame, гол. haam «ТС.•> (ЗССЯ 8, 
69-70); заслуговує на увагу припущен
ня про монголо-тюркське походження сло

ва: монг. (k)hom <<Подушка під сідло вер
блюда•>, мн. khomut, тат. komyt, чув. 
khomyt; носове 9 на слов'янському rрун
ті могло виникнути із подвоєння tt при 
запозиченні \Лава (tt ;;;, nt; -unt ;;;, Qt) 
(Machek ESJC 203; Ho\ub-Lyer 204); 
менш переконливі гіпотези про запози
чення готського дієприкметника *hamands 
(пор. н. hemmeп <<гальмувати•>, [Ham, Ha
men] <<хомун - Веrп. І 395), про спорід
неність З дінд. samya «ПаЛИЦЯ, КЛИН, ОПО
ра, ТОЧКа ОПОрИ•>, samyati <<СТараЄТЬСЯ, 
праЦЮЄ•>, samayati <<ЗаСПОКОЮЄ» (Machek 
S\avia 16, 192, 211).- ЗССЯ 8, 69-70; 
Фасмер-Трубачев IV 259-260; Черньrх 
ІІ 349-350; Горяев 400, _Доп. І 42; 
Holub-Kop. 141; Schuster-Sewc 393-
394; Младенов 670; Skok І 678-679; 
Bezlaj ESSJ І 199-200. 

хом'Як (зоол.) <<польовий гризун, 
шкідник польових і городніх культур•>, 
[хома] Нед, [хомИк] Нед, ВеБ, [хомлЯк] 
Ку, ВеБ, ВеНЗн, [хомнЯк] Па, [хомік, 
хомлЄк, хомЄк]; - р. хомЯк, бр. хамЯк, 
Др. ХОМ1іК'Ь, ХОМЯК'Ь, ХОМ1іСтОр'Ь, П. cho
mik, стсл. хомmкть; - надійної етимології 
не має; пов'язувалося з ч. мор. [chom
tat'] «Жадібно "істИ•>, хамкать (Ильинский 
ИОРЯС 16/4, 6), з п. skom\ec, др. ска
мати, скомлю <<кричати, верещати•> (з 
переходом ск > х) за писком гризуна, з 
псл. (s)komiti <<стискати, м'яти•>, тоді 
chomik- <<такий, що стискає, нагро
маджує•> (Stawski І 75-76; Bri.ickner 
182); не виключений зв'язок із псл. 
*(s)kem-/(s)kom-/xom- <<різати, дроби
ти~ (пор. і назву гризунИ); щодо др. 
хомtстор'Ь припускалося запозичення 

з давньоіранської, пор. ав. hamaёstar
<<Bopoг, що зборює когось на землю•>, 
trepc. hamestar <<противник•> (Bartho\omae 
1]74; Vasmer RS б, 174; Фасмер IV 
260-261, ZfS\Ph 19, 449; 20, 402-403; 
Machek Slavia 16, 211); п. chomik, ст. 
chomiek запозичене з укра·інської. -
Фасмер IV 260-261; Черньrх ІІ 350; 
Mik\. EW 88; Bern. І 395. 

хор 

[хом'Ять] <<догори ногами•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне 

утворення, пов'язане з хомнути <<силь
но вдаритИ•> (і, отже, <<змістити, nереки
нути•>). 

[хошік] <<Гребінь, чубок (у птахів)•>; -
очевидно, пов'язане з хавпак <<чуб•>. -
Див. ще ховп. 

ХОПЙТИ <<СХОПИТИ, :tХОПИТИ; Вис'та

ЧИТИ•>, хоп, [хопИтися], [хіп, хіпкuй] 
Нед, вхопИти, вхоплЯти, вхоплений, 
[вИхоп] <<ВИступ, порятунок•>, похіпли
вий, [похоплИвий], [похіп, похоп] <<ПО
тяг, нахил до чогось•>, [похіпкИй, похіп
нИй] <<моторний, кмітливий; часто ви
користовуваний, зручниЙ•> Ме; - р. 
хопИть, бр. хапіць, (хапьщь] <<ЛОВИТИ•>, 
др. хопити, п. [chopic], ч. chopiti, слц. 
chopit', вл. khopic <<Почати•>, нл. chopis 
<<ТС.•>, стсл. хоnнтн;- псл. xopiti; чергу
ванням голосних пов'язане з xapati, 
xapiti; припущення (Uhlenbeck AfS\Ph 
15, 485) про запозичення з германських 
мов (гол. нн. happen) безпідставне. -
ЗССF 8, 70-71; Фасмер IV 261; Machek 
ESJC 203; Holub-Lyer 204; Bern. І 
396; Mikl. EW 89. -Див. ще хап! 

[хопта] <<бур'ян; (бот.) актея коло
систа, чернець, Actaea spicata L. Mak; 
бузина трав'яниста, Sambucus ebulus L. 
Mak•>; - п. chabda, ст. chabet <<Sambucus 
ebu\us•>, [chebta] <<бур'ян•>, ч. chebd, слц. 
chabda, схв. хабат, род. в. хапта, слн. 
habat; - псл. хоЬ-ьtа <<бур'ян, кущ чагар
НИК•>, що як суфіксальне утворення по

в'язане з хоЬ- / хаЬ-, пор. укр. хабИна 
<<різка, хворостина•>, п. ст. chabina <<ЛО
зина, паличка•>, ч. [chab] <<Гілка; бадил
ЛЯ•). - Stawski І 58; Machek S\avia 16, 
179-180; Bern. І 410. - Див. ще 
хаб. - Пор. хабаз, хобза, хобот2 • 

хор1 <<співочий колектив, що разом 
виконує вакальні твори; звучання піс
ні, виконувано·/ групою співціВ•>, хори, 
хорИст, хоровuй, хоровод, хороводи
ти; - р. бр. болг. м. хор, п. ч. слц. 
вл. chor, нл. kor, схв. хор, слн. kor; -
запозичення з грецької мови; гр. хор6<;; 
<<Хор, хоровод, танець з піснями; місце 
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для хору•> (первісно означало <<Обгоро
джене місце для танців•>) пов'язане з 
х6ртщ <<двір, подвір'я•>, якому відповіда
ють ПСЛ. *gordь <<ГОрод, місТО•>, укр. го
род тощо. - СІС 2 909; Фасмер IV 262; 
Черньrх ІІ З50; Kopaliriski 171; VBri.lckner 
182; Hotub-Lyer 204; Schuster-Sewc З95; 
Младенов 670; РЧДБЕ 816; Mikt. EW 
89; Frisk ІІ 1112-Jll4; Boisacq 1067; 
КІеіn 282. -Див. ще город. 

[хор2 ] <<сухозлітка, мішура•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, розмовне за

позичення з німецької мови; н. Hort 
<<СКарб; ЗОЛОТО•>. 

[хора] <<ХВороба•> Нед, хор6ба, [ха
рота] <<хворість•> Г, ВеЛ, [х6рий] <<ХВО
риЙ•> Бі, хороблИвий, [хор6бний] Нед, 
Куз, хоровИтий, хор[ти, хорувати, 
[схоріння], [схор{лий] <<Виснажений, хво
риЙ•> Куз, ехорований «ТС.•>, ст. хор6ба 
(1627);- др. хороба, п. choroba, chory, 
ч. chory, слц. choroba, вл. khory, нл. 
chory, СТСЛ. ХОРОБА; - ПСЛ. ХОГ- рОЗГЛЯ
даЄТЬСЯ як варіант форми xvor-; чергу
ванням голосних пов'язане з xyr- (укр. 
хИрий), xur- (ч. churavy < chury); дум
ка Про ПОЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ ЩОДО укр. Ха
рий (Richhardt 57) не має підстав. -
ЗССЯ 8, ІЗІ-ІЗ2; Stawski І 76-77; 
Bri.lckner 18З; Hotub-Lyer 205. - Див. 
ще хворий. - Пор. хИрий. 

хор'л •церковний багатоголосий 
хоровий спів; хвалебна духовна пісня 
(перев. у католиків і протестантів)•>; - р. 
болг. хорал, бр. харал, п. chorat, ч. cho
rat; - запозичення з латинської мови; 
лат. (cantus) choratis <<Хоровий (спів)•> 
походить від гр. хор6<;; <<хор, хоровод, 
танець з ПіСНЯМИ•>. - СІС2 909; Bгi.lckner 
182; Hotub-Lyer 204; РЧДБЕ 816. -
Див. ще хор1 • 

хорб'к - див. хорбури. 
[хорбури] <<Кістки, хребет, ребра•>, 

[хорбак] <<худа, кістлява людина•>, [хро
бор] <<товстий нерв листка (капусти, бу
ряка) Г; кістяк 0•>, [хробур] <•ХребеТ•>;
нерегулярні експресивні утворення на 

основі слова хребет, пор. лемк. [хuр
бет] <<хребет•>. -Див. ще хребет. 
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хорв,т, Хорватія, Хорватщина 
Куз; - р. хорват, бр. харват, п. вл. 
Chorwat, ч. слц. Chorvat, болг. 
Х'Ьрватин, м. хрват, схв. хрват, слн. 
hrvat, цсл. ХР'~>RА'ГНН'~>; - псл. x-ьrvat-ь 
(давня назва слов'янського племені); 
наивtрогідніше, пов'язане зі скіф. 
*harva(n)t <<Жіночий, такий, де багато 
жінок•> (Moszyriski PZJP 148), що є су
фіксальним утворенням від кореня *hаr
<<Жінка•> (у надазовському ареалі, де пер
вісно жили хорвати, існували міцні тра
диції матріархату); у такому разі етимо
логія псл. x-ьrvat-ь тотожна етимології ет
ноніма sarmat-ь (початкові s- і х- відби
вають зв'язок з індоарійським та іран
ським джерелами) (ЗССЯ 8, 149-152); 
інші етимології, де наводяться балтійсь
кі, германські та інші паралелі, сумнів
ні з огляду на міграцію хорватів зі сходу 
на захід, а не навпаки; зокрема, не пере
конливі зближення з лит. sarvuotas 
<<ОДЯГНеНИЙ у ПаНЦИр•>, sarvas <<ПаНЦИр>> 
(Потебня РФВ І, 91; Bri.lckпer 176, KZ 
51, 2З7), з ір. hu- «ГарнИЙ» і ravah- <<Прос
тір; ВОЛЯ•> (Соболевский ИОРЯС 26, 9), з 
гр. хартпх~Т]<;; оро<;; <<КарпатИ•> (Perwotf 
AfStPh 7, 625; Погодин ИОРЯС 4, 1509-
1510), з іє. *kher- <<різатИ•>, дінд. kharas 
<<твердий; гостриЙ•>, з псл. *xorbr-ь <<ХО
робриЙ•> (Ильинский JФ З, 1922-192З, 
26-27) та ін. - Фасмер IV 262; Пого
дин РФВ 46, З; Соболєвский РФВ 64, 
172; Мейе ОЯ 405-406; Skok І 690-
692. -Пор. сармати. 

хорда <<Пряма, ЩО сполучає ДВі будь
ЯКі точки кривої лінїі або поверхні•>, 
хордdльний, хордальні, хордовий, хордо
ві; - р. бр. болг. хорда, П. Ч. СЛЦ. 
chorda; - запозичене з грецькоt· мови 
через посередництво латинсько·/ (лат. 
chorda); гр. хорб~ <<кишка, жила, стру
на•>, яке виникло з давнішого *xopv~. зі
ставляється З ЛИТ. zarna (zarna) «ТОНКа 
КИШКа•>, МН. zarnos <<КИШКИ•>, ЛТС. zarna 
«ТС.•>, дісл. gQrn <<Кишка•> (< іє. ghorna-), а 
також із двн. garn <<Нитка, прядиво (з 
внсушених кишок)•>, н. G;:;rn <<Нитки, пря
диво•>, лат. hernia <<кила, грижа•>, hїra <<ПО
рожня кишка•>, дінд. hira <<Жила, вена•>, 
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hirab <<стрічка, зв'язка, нитка•>, які зво
.дяться до іє. *gher- <<кишка•>. - СІС2 

909; Фасмер IV 263; Горяев 400; Ko
palinski 171; Holub-Lyer 204; РЧДБЕ 
816; Frisk ІІ 1111-1112; Boisacq 1066; 
КІеіn 281, 1760; Vries AEW 157, 199; 
Pokorny І 443. 

хорей <<двостопний віршовий роз
мір ~ наголосом на першому складі•>, 
хореїчний; - р. боJІГ. хорей, бр. харЗй, 
п. слц. chorej, ч. choreus, м. xopej, схв. 
xopej; - запозичення з грецької мови; 

Гр. ХОРЕЇЩ <<ХОреЙ•> ПОХОДИТЬ Від ХОРЕЇЩ 
~хоровий, танцювальниЙ•>, пов'язаного 
з хор6<;; <<хор•>. - СІО 909; Черньrх ІІ 
351; Фасмер-Трубачев IV 263; Kopalinski 
171; Младенов 670; РЧДБЕ 816.- Див. 
ще хор 1 • 

[хоренька] <<вид корогви (у формі 
прапора)•> Ме, [хореньга] «ТС.•> Па; -
запозичення з польської мови; п. cho
щgiew <<прапор•>, chorq_giewka <<прапо
рець•> зводиться до псл. *xorQgy, род. в. 
*xorQg-ьve <<Хорогва•>. - Див. ще хо
ругов. - Пор. короrов. 

хореографія <<МИстецтво створення 
танцю й танцювальних вистав•>, хорео
графічний; - р. боJІГ. хореогрdфия, 
бр. харзагрdфія, п. слц. choreografia, 
ч. choreografie, ВJІ. choreografij а, м. хо
реографиjа, к.ореографиjа; - запози
чення із західноєвропейських мов; н. 
Choreographie, фр. choregraphie, англ. 
choreography - складні слова, утворе
ні з основ грецьких дієслів xopєuw «Тан
цюю•>, похідного від хор6<;; <<танець, хоро
вод•>, і ypa<pw <<ПИШУ•>. - СІС~ 909; Чер
НЬ!Х ІІ 351; Kopalir\ski 171; Holub-Lyer 
205; РЧДБЕ 816; КІеіп 282. - Див. ще 
графа, хор1 • 

[хоркати] <<Хрипіти, говорити хрип
лим голосом•> Нед, [хорк.отdти] <<гар
кавити•>, [х6рк.авець] <<Відкашлювання, 
покашлювання•> Нед, [х6рк.ало] «ТС.•> 
Нед, [х6рк.dвий] <<ХрипкиЙ•> Нед, ВеЛ, 
[хорк.отdвий] <<гаркавиЙ•>, [хорк.отлuвий] 
«ТС.•>, [хорчuвий] <<гидкий, бридкиЙ•> Нед, 
[ух6рк.атися] <<захекатися, втомитися•>; -
р. х6рк.ать, бр. [х6рк.аць], п. charkac, 
charczec <<Харкати•>, ч. chrkati <<Кашляти•>, 

хоробрий 

chrceti, hrkotati, hrceti, слц. hrkat', chrcat' 
<<хропти; хрипіти•>, нл. charchas, char
chnus, боJІГ. х'Ьрк.ам <<Хропти; хрипіти; 
харкати•>, м. 'рк.а <<хропти•>, схв. хfжати, 
хрdк.ати, слн. hrkati <<Хропти, кашляти•>, 
СТСЛ. )(рАКА'ГН; - ПСЛ. *x"rkati; - утво
реННЯ звуконаслідувального походження, 
чергуванням голосних пов'язане з ха~ 

kati; пор. вигук хр, що імітує хрипіння, 
харчання. - ЗССЯ 8, ІЧ; Фасмер IV 
263-264; Machek ESJC !84, 206; 
Holub-Lyer 205; Младенов 671; Вегп. 
І 401, 412.- Пор. харкати, хрЯкати. 

хоробрий <<ЯКИЙ не піддається стра
ху; сміливий, відважниЙ•>, хоробрість, 
хоробрішати; - р. хрdбрьtй, [хор6б
рьtй], бр. хрdбрьt, др. хоробрьщ хо
робр'Ь, п. chrobry, ч. слц. chrabry, вл. 
chrobty, нл. chrobty, chrobry, боJІГ. хрd
б'Ьр, хрdбрен, м. храбар, схв. хрdбар, 
СЛН. hraber, СТСЛ. )(pAБ'hp'h; - ПСЛ. 
*xorbr-ь; розглядається як похідне від 
*хогЬ-ь під впливом прикметників на -г-ь 
типу dobr-ь <<добриЙ•>, bystr-ь <<бистрИЙ•>, 
ostr-ь <<гострИЙ•> та ін.; -зіставляється з 
JІТС. skarbs нострий, сувориЙ•>, лтс. 
skerbs <<ТерПКИЙ•>, дісл. skarpr «ГОСТрИЙ>>, 
шв. sсагр «rострий, різкий, крутиЙ•>, двн. 
skarf <<різкий, гостриЙ•>, н. scharf <<гост
риЙ•>, тох. В karpye <<шорсткий, шерша
виЙ•>; іє. *(s)korb(h)- зі *(s)ker- <<різати, 
сікти, стригти•> з перестановкою приго
лосних sk ;;::;. ks на слов'янському rрунті 
(Черньrх ІІ 354; Зндзелин СБЗ 126; 
Младенов 671; Bri.ickпer AfS\Ph 40, 131, 
KZ 51, 233); менш імовірний зв'язок з 
дінд. kharab ~ГОСТрИЙ•>, гр. хархсхрщ 
«ТС.•> (Meillet Etudes 403); неприйнятні 
зближення з гот. harwa- <<терпкиЙ•> (зві
дки фін. kaгvas <<терпкиЙ•>), гот. 
gaprafstjan <<Потішати, підбадьорюватИ•> 
(Hirt PBrB 23, 333), з етнонімом сьрб'Ь 
(Соболевский ИОРЯС 27, 323; Горяев 
401 ), з дінд. pragalbha- <<мужній, рішу
чиЙ•> (Machek ESJC 204; Slavia 16, 
197).- ЗССЯ 8, 71-72; Горяев 401; 
Фасмер IV 264; Ильинский ИОРЯС 
20/4, 144-145; Иллич-Свитьrч ВЯ 
1961 /4, 94; Stawski І 79-80; Bri.ickner 
184; Schuster-Sewc 402-403; Младенов 
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671; Вегп. І 396-397; Mikl. EW 89; Bez
laj ESSJ І 200-201; Skok І 683; Vries 
AEW 485. - Пор. скребтИ, храбрий. 

хоровод «старовинний масовий на
родний танець•>, хороводити; - р. болг. 
хоровод, бр. карагод, п. korowod, ч. сJщ 
chorovod; - складне слово, утворене з 
основи іменника хор (о)- та дієслівної 
основи -вод від водuти; припускається 
давніша форма *коловод, що пояснює 
початкове к в деяких мовах, діалектах та 
старих текстах (Черньrх ІІ 351-352). -
Фасмер IV 264, ГС3 221; Holub-Lyer 
205; Mikl. EW 89. - Див. ще вестИ, 
хор1 • - Пор. коровод. 

хорогва - див. хоруrов. 
хороми <<великий розкішний буди· 

нок, палати; [великий хлів, сарай ЛЖит, 
сіни Нед]•>, [хорома] <<ТС.•>, [хороми~tа] 
<<будинок, житло; хлів ЛПол, великий 
хлів, сарай ЛЖин, [хором] <<Коридор, 
прохід•>, [хоро~tи] <<хороми•> Нед, [харім
ці] <<сіни між внутрішніми і зовнішніми 
дверима в колибі•>; - р. хоромьt, бр. 
заст. харомьt, др. хоромиІіа, хором'Ь, 
п. [chromiпa] <<хижа, хата•>, ч. слц. chram, 
chramiпa <<Храм, церква•>, нл. chrom <<бу
дівля•>, болг. м. храм, схв. хріім <<буди
нок, храм, [комора]•>, слн. ех. [hram], стсл. 
ХРАМ'Ь; - псл. *xorm-ь з первісним зна
ченням <<дах•>, потім <<ВИСОКИЙ діМ•> (3ССЯ 
8, 75); - реконструюється як давніше 
*ksorm-, що зводиться до іє. *skormo
aбo *sormo-; зіставляється з дінд. harm· 
yam <<дім, палац; фортеця•> (3ндзелин 
СБ3 127; Machek Slavia 16, 193; Koz· 
tovskij AfSlPh 11, 384; Pedersen KZ 38, 
395, проти 3ССЯ 8, 7 4-76; Uhleпbeck 
AfSlPh 16, 383), двн. scirm, scёrm <<За
хист, заслона•> (нвн. Schirm <<охорона•>), 
цсл. чрі.м'Ь <<намет•> (Stawski І 78; Bruck
ner 183; Holub-Kop. 142); порівнюван
ня з вірм. xor <<безодня, канава•>, дінд. 
akharas <<нора звіра•> (Peterssoп AfSlPh 
35, 373; Glotta 7, 320), з хет. karimmi
<<Xpaм•> (Machek ESJC 204), з дінд. c:;ar
maп <<сховище, захисток•> (Горяев 400), 
як і зближення з дінд. sararia (Потебня 
РФВ 1880/4, 193), не мають достатніх 
підстав; непереконлині зіставлення з 
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лат. sero <<зв'язую, складаю, з'єдную•>, 
гр. єїрw <<ставлю в ряд•>, ОрІJщ; <<намисто, 
коралі•> (Вегп. І 397). - Фасмер-Тру
бачен IV 265-266; Черньrх ІІ 352; Ho
lub-Lyer 205; Schuster-Sewc 403-
404. - Пор. храм. 

хоронИти <<закопувати в землю, хо
вати (померлого); зберігати; охороняти•>, 
[хоро~tеІіІія J <<похорон•>, [xopo~tumeль] 
Куз, [вuxpa~tymи] <<зберегти•> Я, [захо
ро~tа] <<сховище•> Ж, [захоро~tка, захо
ро~tок] <<nритулок, ясла•> Я, [захорО!іІіий] 
Ж, oxopo~ta, охоро~tець, [oxopo~tumeль] 
Ж, охоро!іІіик, охоро!іІіий, noxopo!i, no
xopo~tкa <<Тайник, схованка•>, noxopo~tlia 
<<повідомлення про смерть•>, [похоро!і!ія] 
<<Похорон•>, [похоро!іок] <<сховище, приту
лок•> Нед, [noxopo~toк] <<похорон•> ВеБ, 
похоро~tІtий, [прихоро!іа] <<сховище•> Нед, 
[coxopo~t] <<ТС.•> тж, схоро~tЯ.ти(ся), 
схоро!іа <<зберігання•>, схороІtеІіІія, [cxo
po~tumeль J Нед, схороІtІtість, схро!і 
<<тайник, місце схову•> Нед; - р. xo
po~tumь, бр. [хара~tіць], др. хоро~tити, 
п. chroпic <<берегти, захищати•>, ч. chraniti 
<<ОХороняти, захищати•>, слц. chranit' 
<<захищати•>, полаб. chorпet надувати•>, 
chorпa <<ЇЖа•>, болг. xpri~tя, xpri~ta <<ЇЖа», 
м. хра~tи, схв. xpri~tиmи <<берегти•>, xpri
lia <<Їжа•>, слн. hraпiti <<зберігати•>, hraпa 
<<ЇЖа•>, стсл. ХРАtштн; - псл. *xorпiti, 
похідне від *хогп-а з первісним зна

ченням <<Їжа, харчі•>; достовірної етимо
логії не має; наявність ав. хvагаnа
<<Їжа, питво•>, ос. xwar <<Хліб у зерні, яч
мінь•> дає певні підстави припускати 
можливість запозичення зі скіфа-сар
матських мов (Трубачев 3тимология 
1965, 36); традиційно зіставляється з 
лат. servo, -аге <<рятувати; зберігати•>, 
ав. haraitё (pairi) <<остерігається, бере
жеться•>, haurvaiti <<стереже•> (Mikl. EW 
89; Вегп. І 397-398), ЛИТ. serti, seriu 
надувати•>, pasaras <<корм худобі•> 
(Stawski І 81; Jagic AfSlPh 10, 194; 
Matzeпauer LF 8, 1-2; Bruckпer KZ 51, 
232; Mikkola Ursl. Gr. І 175, проти 
Трубачев 3тимология 1965, 36); менш 
імовірне зближення з гр. хтtрш:; <<воло
діння, надбання, майно•>, хтtрєа <<почесні 
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дари померлому•> (Pedersen JF 5, 65, 
проти Bern. І 398; Boisacq 524-525), з 
дінд. <;armaп <<захист, сховище, навіс•> 
(Jagic AfSIPh 4, 528; Machek Slavia 16, 
191-192).- 3ССЯ 8, 76-77; Фас
мер IV 266; Чернь1х Il 352, 354-355; 
Горяев 401; BrUckпer 184; Machek ESJC 
204; Holub-Lyer 205; Младенов 671; 
Skok І 684; Bezlaj ESSJ І 201; Pokorny 
І 938-939. 

[хоростати] <<чистити, обдирати зер
но від лушпиння•> ВеЛ; - не зовсім 
ясне; можливо, давній фонетичний ва
ріант ДО ХОЛОСтuти <<КаструваТИ•>. -
Пор. холостИти, хорошаник. 

[хоростіль] (орн.) <<пастух, або вів
чар, Rallus aquaticus L.•> Нед, хорустіль 
Шарл, [хорустіль~tик] <<ТС.•>, [хоростель] 
~ТС.•> Пі, lхворостіль] <<ТС.•> Шейк; -
п. chr6sciel <<деркач•>, kr6sciel «ТС.•>, ч. 
chrastal, christal, krastal, kГlstel, слн. 
hrastir, стсл. крАст'і;ль <<ТС.•>; - псл. 
*xorsteljь <<деркач, пастух•> звуконаслі
дувального походження, за характер

ним співом, пор. укр. хруст, хрус

тіти (пастух і деркач - крикливі пта
хи, до того ж подібні зовнішньо). -
Див. ще коrостіль. -Пор. хрушель. 

[хорош1 (ент.) <<златка, мідянка, Bu
prestis•> Нед; - назва пов'язана з хо
роший, мотивується мідно-червоним або 
мідно-зеленим блиском комахи. - Гор
ностаєв 142. -Див. ще хороший. 

[хорош2 ] (бот.) нриб, Boletus ramo
sissimus•> Mak; - п. lchorosz] (з укр.), 
chroszcz, ч. слц. choros (з п. або укр.); -
очевидно, назва пов'язана з хороший 
через якісь позитивні якості гриба (смак, 
зовнішній ВИГJІЯд і под.); п. chorosz по
в'язується з ботанічною назвою chroszcz 
<<рослина родини хрестоцвітИХ•> (Ma
chek ESJC 203), з псл. *xvorst-ь <<ХМИЗ•> 
(Holub-Lyer 205). - Див. ще хоро
ший. 

[хорошаник] <<Кастрований самець 
(віл тощо)•>; - похідне утворення від 
поширеного в західноукраїнських гово
рах, але раніше не зафіксованого в 

словниках харашати <<Каструвати•>, імо
вірно, спорідненого з хоростати <<лу-

хорт 

щити, обдирати із зерна лушпину•> і з 
ХОЛостuти <<КаструВаТИ•>. - Див. ще 
холостИти, хоростати. 

[хорошати] <<каструвати•>; - утво
рення, що виникло внаслідок формаль

ного зближення давнішого [коротати] 
<<ТС.•> (псл. *kors- < іє. *kers- <<різатИ•>) 
з хороший. -Див. ще коротати. 

хороший <<ЯКИЙ має позитивні яко
сті або властивості; такий як треба•>, 
[хорошкуватий] <<гарненькиЙ•>, [хоріш, 
хорош] (коротка форма прикметника), 
[хороше~tь] <<красень•>, [хорошко] <<ТС.•> 
Пі, хорошуля <<Красуня•>, хорошу/і <<Кра
сень•>, [хороство] <<Краса•>, хоrошuти, 
хорошіти, [~tехорошкуватий <<Негар
ниЙ•> Куз, Нед, прехороший, прихо
роше~tий, прихорошуваІіІія, прихоро
шувати( ся); - р. хороший, бр. ха
рошьt, др. хорошии; - задовільної етимо
логії не має; розглядається як прикмет
никове утворення, пов'язане з псл. 
*xorostь <<Краса, приємність•>, похідним 

від *хог-ьjь <<темний, чорний•>, яке зво
диться до і є. *sker- / skor- <<скребти, чи
стити•> (3ССЯ 8, 80); пов'язувалося з 
іменем східнослов'янського бога Хор
са - безпосередньо або через др. хо

рошь, хороший <<осяйний, променис
тий, прекрасниЙ•>, що могло бути утво
рене від хорсь (Черньrх ІІ 352-353); 
припускався зв'язок з хоробрий (Фас
мер IV 267), з укр. харний, гар~tий 
(Ильинский ИОРЯС 23/2, 241-243), з 
хороІіІ.іти, xopo~teli (Вегп. І 397; JagiC 
AfSIPh 6, 282-283; BrUckner KZ 43, 
308, RS 4, 258), з короста (Гудков 
3ИРЯ V 35-36); висловлювалася дум
ка про походження слова від сх.-ос. 

xorz <<гарниЙ•>, зах.-ос. xvarz <<ТС.•>, ав. 
hvaraz- <<благодійниЙ•> (Lewy KZ 52, 
306; Skold 8, Symb. Rozwadowski ІІ 
299; Горяев 400; Абаев Осет. яз. и 
фолькл. І 595-596). - Фас мер-Тру
бачен IV 267; Варбот РР 1980/1, 
138-141. 

хорт <<мисливський собака•>, хірт, 
хортеюі., хортИця, хортuще, [хортува
тий] <<схожий на хорта•>; - р. бр. хорт, 

203 



хоругов 

п. chart, ч. сJщ. chrt, вл. chort, нл. chart, 
болг. Х'Ьрm, хр'Ьm, м. 'pm, схв. xpm, слн. 
chrt, стсл. )('hр'Т"Ь; - псл. *x"rtь; досто
вірної етимології не має; пояснювалося 
як первісна назва тварини за мастю: 
СПОріднене З ЛИТ. saftas <<СВіТЛО-ГНіДИЙ, 
жовтуватий (про коня)>> (Трубачев ВСЯ 
2, 38-41; Фасмер-Трубачев !V 268); 
пов'язувалося з іє. *kher- <<різати, руба
ТИ>>, тобто псл. *x"rtь означало собаку з 
короткою шерстю на відміну від кудла
того пса (псл. рьsь) (Ильинский РФВ 
69/1, 12-14; ИОРЯС 20/4, 144); існу
ють припущення про зв'язок з лит. 
kurti, kuriu <<швидко бігти, стрибати>> 
(Machek Slavia 16, 216), з іє. *ser- <<Швид
ко рухатися, бігти, мчатИ>> (Moszyriski 
PZJP 136; Потебня РФВ 1880/4, 193), із 
скорий (Младенов 672; BrUckпer 176; 
Holub-Kop. 143), про спорідненість з 
герм. *hrupiaп, дангл. ryctcta <<великий 
собака>>, свн. rude, rUde <<ТС.>> (3ндзе
лин СБ3 127; Machek ESJC 207, який 
вважає слово праєвропейським ); без
підставні міркування про пряме запози

чення з германських мов (Hirt PBrB 
23, 333, проти Вегп. І 412). - 3ССЯ 
8, 148-149; Трубачев Назв. дом. жив. 
23; Горяев 40 І; Stawski J 60-61; 
Holub-Lyer 206; Schuster-Sewc 397; 
Skok І 689-690; Fraeпkel 764. 

хоругов <<прапор; прикріплене до 
довгого держака полотнище (чи бляха) 
із зображенням Христа або інших свя
тих, яке несуть під час хресного ходу>> 

СУМ, Г, Нед, хорогва, хоругва, [хо
ружая] _Бі, )хоруж~й], х.оружuха К~з, 
lхору~tговии], хору~tжии, [хору~tжеІі
ко, хору~tжів~tа], [хоружити] <<бути хо
рунжим>> ВеБ, [підхоружий] Куз, [підхо
ру~tжий]; - р. хоругвь, бр. харугва, др. 
хоругьt, хоруг'Ьвь, хорюг?Jвь, хоруговь, 

п. chorqgiew, chorqzy, ч. korouhev, слц. 
koruhva, вл. HJl. chorugoj, chorgoj, болг. 
хоругва, М. хоругва, СХВ. хоругва, СЛН. 
karog\a, СТСЛ. ХОРЖГRА, ХОРЖГЬІ; - ПСЛ. 
*xorQgy, род. в. *xorQgьve; - не зовсім 
ясне; розглядалося як давнє запозичення 

з монгольських мов через тюркське по

середництво (на що вказує початкове х-) 
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(Фас мер-Трубачев IV 268-269; Ma
chek ESJC 278; Ramstedt 289; Stawski І 
76; BrUckпer 182-183; Holub-Lyer 262; 
пор. також: Мелиоранекий ИОРЯС 7/2, 
295; Корш Сб. Дринову 59; Mikkola 
Balt. u. Slav. 11-12; Вегп. І 398 та ін.); 
припускається запозичення з герм. *hruп
gб, пор. гот. hrugga <<посох, палиця>>, свн. 
нвн. Ruпge <<стойка, планка, переклади
на>>, балк.-герм. *harihruпga (Ф. Браун у 
Саболевського AfSIPh 33, 481, ЖМНП 
1911, май, 166; Uhleпbeck AfSIPh 15, 485; 
JagiC AfSIPh 5, 665; 3ССЯ 8, 81-82); 
неприйнятні пов'язування з тюрк. chaj
ruk (Горяев 401), тур. kurjuk, kujruk 
<<Хвіст>> (Mikl. EW 89); українські фор
ми з н типу хору~tжий є полонізмами 
(п. chorqzy, chorqgiew). - Richhardt 57; 
Zar~ba JP 41, 1 (4); Stawski JP 33/5, 
400; Младенов 670. - Пор. корогов. 

хорунжий <<Особа, що носила пра
пор або корогву війська; перший офі
церський чин у козачих військах доре
волюційної Росії; (ст.) особа, що входи
ла до складу генеральної старшини, а 
також була охоронцем прапора>>, хо
рунже~tко <<СИН хорунжого•>, хору~tжів
Іtа <<дочка хорунжого>>, хору~tжевий, 
хору~tже~tків; - запозичення з поль
ської мови; п. chorqzy, ст. chorqze <<ХО
рунжий>> є похідним утворенням від 
chorqgiew <<хоругов>>, що відповідає укр. 
хорj)г6в. -Див. ще хоругов. 

lхосен] <<користь>>, [хісенІ не.>>, [хи
се~t] <<ТС.>> О, [xic~to] <<ТС.>> Нед, [хісІtо
вач] <<ТОЙ, хто має корИСТЬ>> Нед, хосе/і
ний, х6с~tий, [хіс~tовuтий, хіс~t6в~tий] 
Нед, [хос~tовuтий] ВеУг, хіс~tувати (ся) 
<<користуватися•>, [хос~tувати], [п6хіс
Іtий] <<Корисний, вигідний>> Нед, [схіс~tу
вати] <<скористатися>> Г, Ба; - п. [ha
seп], cJrц. [choseп, choseii, chaseп, cha
soii [; - запозичення з угорської мови; 
уг. haszoп <<Користь, вигода>> достовірної 
етимології не має. - Балецкий 377-
378; Barczi 115; MNTESz !І 69-70. 

хотар - див. готар. 
хотіти <<мати бажання, охоту до чо

гось, відчувати потребу в чому-небудь 
(у їжі, відпочинку і т. ін.); мати намір, 
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збиратися (щось робити)», хтіти, хіть 
«охота, бажання•>, [хвіть] <<ТС.•> Нед, 
Шейк, [хотій] <<Той, що чогось хоче•> 
Чаб, [хота] <<Хтивість, похіт ли вість•> Нед, 
[хотЯчка] «ТС.•> тж, хтuвість, [хуть] 
«бажання, прагнення•>, хтuвий, хоч, хо
тЯ, [захоті~tка] <<забаганка•> Нед, Іtа
вх6чиІіа, ~tаухочи~tа, Іtехіть, Іtехотя, 
нехотячu, [обхіт~tий] <<охочий•>, [охо
титися] <<бажатИ•>, охвота, охіт~tиця, 
охота <<бажання, нахил; полювання•>, 
ох6тка <<ОХота, бажання•>, охот~tик, 
ОХОтІіиЦЯ, [охотуха], [охfтІіиіі, ОХОт
ний, ох6тливий], охот~tицький, охоча, 
охочий, [охітІtо, охіч!іо], охотою, охо
че, [перехочливий] <<Примхливий, каприз
ний•>, [прихоть], [розхіттЯ] <<Задово
лення•> Нед, Пі, схоті~tка <<бажання•>, 
ух{ття <<ОХота, бажання СУМ; насоло
да, втіха, примха; користування Нед, 
Пі•>, [ухіт~tий] <<охочий, бажаючиЙ•>, до
схочу, доІіесхочу, заохочувати, заохо
та, ЗаОХОтІіиК, ЗаОХОЧЄ/іІіЯ, ЗаОХОт
ливий, з~tехотя, з~tехочу, розохочува
ти; - р. хотеть, бр. хацець, др. хо
тtти, х'Ьтtти, п. chciec, ч. chtiti, слu. 
chciet', вл. chcyc, болг. ща ( <х'Ьщу), 
[хойта], СХВ. хтети, хотjети, СЛН. 
hoteti, стсл. хот'і;тн, Х'Ьт'і;тн; - псл. 
xoteti, x-ьteti; - надійних відповідників 
не має; імовірний зв'язок з xvatati, 
укр. хватати - через первісну форму 
*xvot-, пор. р. охота і охвота (3ССЯ 8, 
83-84; 3ндзелин СБ3 121-122; Iljinskij 
AfSIPh 28, 458-460; Ильинский ИОРЯС 
20/4, 149-151; Bern. І 398-399; Чер
ньІХ ІІ 353); зіставлялося з вірм. xand 
«сильне бажання, жага•>, xind <<радість•>, 
~ndam <<радію•> (Bugge KZ 32, 42; Meillet 
Etudes 174, MSL 8, 315), куди інші від
носили також кімр. chwant, брет. hoant 
«бажання•> (Pedersen KZ 38, 388-389; 
40, 178-179; Persson Beitr. І 305, про
ти Bern. І 399 з огляду на труднощі з 
носовим); вважалося також експресив
ним утворенням, спорідненим з лит. 

keteti <<замишляти, задумувати•>, ketlnti 
<<Те.» (Machek Slavia 16, 176; Mikkola 
Ursl. Gr. І 177; BrUckner 177). - Кри
тенко Вступ 554; Shevelov Prehistory 
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199; Фасмер IV 270-271; Stawski І 62; 
Zubaty St. а сІ. І 167; Machek ESJC 208; 
Holub-Kop. 144; Holub-Lyer 206. 

[хоха] «оnудало, одоробало; нече
пурно одягнена жінка•>; - n. [chocha] 
<<Висока жінка•>, [chochla, chachla, cha
chel] <<велика, незграбна людина•>; - екс
пресивне утворення неясного походжен

ня, можливо, пов'язане з хохля 1 · 2 (див.). 
хохітва (орн.) <<стрепет, Otis tetrax 

L.•>, можливо, сюди також [хохотуль] 
Куз, [хохоталка, хохоту~tя] (орн.) <<мар
тин чорноморський, Larus cachinnans 
РаІІ.•> Шарл; -звуконаслідувальне утво
рення, зближене з хохотати за харак
терним криком птаха, зокрема під час 

весняного токування. - Птиuь1 СССР 
203-204, 296-305. - Див. ще хохо
тати. 

[хохлатка] (бот.) <<ряст порожни
стий, Corydalis cava Schw. et Kor.•> Mak, 
[хохликоваті] Mak;- р. хохлатка, бр. 
чубатка; - похідне утворення від хохол; 
назва мотивується формою квітки. -
Нейштадт 271; Анненков 11 О. - Див. 
ще хохол1 • 

[хохля 1 ] <<жердина, щоб тягти нево
да під льодом•> Г, Берл, Дз, Мо; - n. 
chochla <<ТС.•>; - не зовсім ясне; припу
скається зв'язок з індоєвропейським 
коренем *kes- <<різати•> і розглядається 
як його подвоєння; n. chochla <<жерди
на., об'єднується з chochla <<Велика лож
ка•> й етимологізується як запозичення з 
латинської мови ('Stawski І 72). - Мель
ничук 3тимология 1966, 219; 3ССЯ 8, 
54. - Пор. хохля2 • 

І хохля2 ] <<Черпак, ОПОЛОНИК•> Куз; -
за11озичення з польської мови; n. cho
chla <<ОПОЛОНИК•>, ПОЯСНЮЄТЬСЯ ЯК заnо
ЗИЧеННЯ з латинської мови; лат. coch
lear <<Ложка•>, пов'язане з cochlea <<СЛИ
мак із закрученою чашечкою•> (за зов
нішньою подібністю ложки до раковини 
слимака), що походить від гр. хохЛіа<;; 
<<ТС.•>. - Stawski І 72; 3ССЯ 8, 54; 
Walde-Hofm. І 241; Boisacq 479.
Пор. кофля. 

[хохол1 ] <<чуб, пелех•> Нед, Куз; -
р. хохол, бр. хахол, n. нл. chochot, ч. 
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chochol, chocholka, слц. chochol, [cho
chel], в л. chochot, пола б. ch 'uoch 'оІ; -
псл. хохоІь; загальновизнаної етимоJІогії 
не має; припускається зв'язок з сехоІ, 
ПОХіДНИМ від cexati (варіанта ДО cesati): 
хохоІь < *kохоІь (3ССЯ 8, 54-55); 
розглядалося як утворення шляхом ре

дуплікації звуконаслідувального кореня 
*cho- (Bern. І 392-393; Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 155); зіставлялося з лтс. 
cekuJ(i)s <<чуб, пелех•>, лит. kekulas <<бри
ла•> (3ндзелин СБ3 126; Фасмер IV 272; 
Stawski І 73), з дінд. sikha <<ТС.>>, sikh
ara-\:1 <<вершина, верхів'я, зеніт•> (основа 
*kok-/kox-/xox-) (Machek ESJC 202); 
зводилося також до і є. *kel- (*kol- /kl-) 
<<Підноситися, стирчати•> (Черньrх ІІ 353; 
Pokorny І 544); припущення про зв'язок 
з перс. kakul <<Кучері•>, як і з тур. тат. 
kjakUI (Lokotsch 82; Горяев 401) ма
лоймовірне.- Bruvckner 181; Holub
Lyer 204; Schuster-Sewc 390-391. 

[хохол2 ] (ент.) <<щипавка, Forficula 
auricularia•> Г, ВеЛ, ВеНЗн, [хохолак] 
«rc.•> Г, ВеНЗн, [хохола~tя] «rc.•> тж; -
пов'язане з хохол 1; назва мотивується, 
мабуть, довгими вусиками на голові ко
махи; не виключено також, що хохол ви

никло внаслідок скорочення складної на
зви хохолаз. - Горностаєв 67-68. -
Див. ще хохол\ хохолаз. 

[хохолаз] (ент.) <<щипавка, Forfi
cula auricularia•> Г, ВеЛ, ВеНЗн; - оче
видно, складне слово, утворене з основ 

іменника хохол та дієслова лазити. -
Див. ще лазити, хохол1 . 

[хохолик] (бот.) <<щиток•> Нед; -
суфіксальне утворення від хохол унас
лідок зовнішньої подібності суцвіття 
рОСЛИНИ ДО чубчика. -Див. ще ХОХОЛ1 • 

[хохотати] <<голосно сміятися•> Нед, 
[xoxom{mи] <<ТС.>> ТЖ; - р. XOXomamь, 
бр. [xoxьtm] <<регіт•>, п. [chech] <<СМіХ>>, 
chychotac, ч. chochotati, chechtati, слц. 
chechot <<СМіХ>>, chechtat' sa <•сміятися•>, 
вJr. chichotac, нл. chychotas, chichotas, 
СХВ. кикотати( ее), СЛН. hohtati <<ТС.>>, 
СТСЛ. ХОХОТАТН; - ПСЛ. XOXOtati; ПОХід
не утворення від звуконаслідувального 

вигуку хо-хо, що виражає регіт; пор. 
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схожі лат. cachinno <<реготати•>, cachin
nus <<регіТ», гр. xcxxa~w <<регочу•>, вірм. 
xaxank' <•регіТ», дінд. kakhati <<(він) смі
єтьсsн, а також у неіндоєвропейських 
мовах: тур. kahkaha <<регіТ», фін. hahatus 
<<ТС.•>, кит. хаха дасяо <<реготати•>. -
3ССЯ 8, 55; Фасмер IV 272; Черньrх П 
353-354; Holub-Lyer 203; Младенов 
670; Bern. І 393; 3ндзелин СБ3 120-
121; Ernout-Meillet І 80; Hubschmann 
Arm. 455; Uhlenbeck 38, IF 17, 176, 
AfSIPh 16, 372; Meillet MSL 8, 294. -
Див. ще ха. - Пор. хи-ХІ.f, хі-хі. 

хохуля (зоол.) <<Desmana moschata•>, 
[хохуль, хух_~;jля] <<ТС.•>; - р. [хохуля], 
вь'tхухоль, бр. хахуля, п. chochot, ч. 
chochul, вл. chochula; - псл. xoxula; по
в'язується з дієсловом xaxuliti <<зника
ти, ховатися•> (3ССЯ 8, 56); припускав
ся зв'язок з хух <<дух, запах•>, хухати 
<<віяти, дути•>; у такому разі хохуля пер
вісно означало <<тварина з поганим за

пахом•>. - Фас мер-Трубачев І 372, 
IV 273; Преобр. І 105; Горяев 59; Bern. 
І 405. - Див. ще ху. 

[хоці-на] <<Вигук, яким підкликають 
корів•> ВеБ; - не зовсім ясне; можли
во, є експресивним словосполученням, 

що складається з колишньої форми на
казового способу дієслова ходu і част
ки Ііа <<ось, бери•>, якою часто підкли
кають тварин. 

хоч (спол., частка), [хоть] ВеБа, 
ВеУг, хоча, хотЯ, [хотЯй, хоць, хочdй, 
хочень, хоцЯй]; - р. хотЯ, бр. хоць, 
хацЯ, др. хотя, n. choc, chociaz, [cho
cia, chociaj], ч. ст. chote <<охоче•>; - за
костеніле утворення від дієслова хоті
ти, найвірогідніше, його віддієприкмет
никова форма (псл. xot~ <<Хотячи•>, ст. 
укр. хотя, пор. шутЯ, стоя, що стали 
в сучасній українській мові прислівника
ми); однак, не виключена можливість, що 
форма хоч, принаймні в частині своїх 
уживань, постала шляхом скорочення 

особової форми хочеш, як бач від бачиш; 
висловлювалась думка (Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 405-406), що процес утво
рення сполучника і частки супроводжу

вався деетимологізацією, вивітрюван-
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ням первинної семантики слова. -
Фасмер !V 273; Stawski І 73; BrUckпer 
177,181. -Див. ще хотіти. 

[хощик] <•кущик•>; - не зовсім ясне; 
можливо, походить з первісного *х(в)о
щик, пов'язаного з хвіст або назвою ро
слини хвощ (див.). 

[храбрий] <•хоробриЙ•> Нед, [храб
рій] Нед, храбрuтися, храбрувати; -
р. храбрьиї, бр. храбрьt, др. храбр'Ь, хра
б'Ьр'Ь, храбор'Ь, храбрьщ, п. chrobry, ч. 
слц. chrabry, вл. chrobty, нл. chrobry, 
болг. храб?Jр, м. храбар, схв. храбар, 
слн. hrabar, стсл. ХРАЕ>'Ьр'Ь; - запози
чення зі ста росло в' янеької мови; стс л. 
ХР"Е>'Ьр'Ь відповідає східнослов'янській 
повноголосній формі хоробрий. - Фа
емер IV 273. - Див. ще хоробрий. 

lхрабуз] <•капустяне листя; осот, 
Cirsium erisithales Scop.•>, [храбуст] 
<•Те. Mak, Чаб; осот городній, Cirsium 
oleraceum Scop.; осот різнолистий, Cir
sium heterophyllum All. Mak, ВеНЗн; 
будяк кучерявий, Carduus crispus L. Г, 
Пі, Mak•>, [храбуст] <•Капустяне листя; 
осот городній; будяк кучерявий; бур'ян•>, 
[храбустє] <•капустяне листя; сухий 
бур'ян•>, [храбусть] <•осот різнолистиЙ•> 
Mak, [храпуз] <•Кукурудзяне листя•>, [хра
пуст] <•Капустяне листя ВеБ; будяк 
Mak•>, [храпустє, храпусть] <•Капустя
не листя•> ВеБ, [хробост] <•будяк куче
рявий, Carduus crispus L. Mak; жостір 
проносний, Rhamпus cathartica L. Mak•>, 
[хробош~tик] <•будяк•> Mak, [хробус] <•бу
дяк кучерявий; осот городніЙ•> Пі, Mak, 
[хробtjст] не.•> Г, Пі, Mak, [храбуста
тиІ (про звірят) <•гризти, їсти•>, [похро
бост{тиІ <•шарудіти, тріщати•> ВеЗн; -
р. [храбазІ <•хворост•>, [хробостать, хро
бостетьІ <•шуміти, хрустіти, тріщати•>, бр. 
храбустаць <•ХрумтітИ, ТfіщатИ•>, хра
бусцець не.•>, п. [chrabust (з укр.?) <•ка
пустяне листя•>, [chrab~i] нущавина, ча
гарник•>, chrobotac <•шурхотіти•>; - псл. 
xrabQst-ь, первісно означало <•хруст, шур
хіт, шелест•> і походила від звуконасліду
вальних *xrab-/xrob- (*xarb- І xorb-); наяв
ність значень <•листя, бур'ян•> поясню
ється зв'язком із звуками, що супрово-
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джують паїдання твердих соковитих 
рослин; зіставлялося з лит. krebzdeti 
<•шелестітИ•>, лтс. krabinat <•дряпати; 
лоскотати•> (3ндзелин СБ3 127; сумні
ви - Шахматов ИОРЯС 17 І І, 290). -
3ССЯ 8, 99-100; Фасмер IV 273, 276-
277· Ильинский ИОРЯС 1614, 9-10; 
20/4, 168-169; Stawski І 77-78; Вегп. 
І 403. - Пор. хробот. · 

храм <•будівля, де відбуваються бо
гослужіння, реJІігійні обряди; релігійне 
свято на честь якогось святого або якоїсь 
релігійної подіЇ•>, xpaмu~ta, храмів~tuк 
Куз, [храм~tuк] ність, що приїхав на 
храмове свято•>, [храм~tuця] <•храмина•> 
Нед, храмов~tик (іст.) <•ЧЛен середньо
вічного католицького духовно-лицарсь
кого ордену; тамплієр•>, храмовий, хра
мовuй, храмувати, [похрами~tи] ну
ляння на другий день храмового св~ 
та•>; - р. бр. болг. м. храм, др. храм'Ь, п. 
chram, ч. слц. chram, схв. хрdм, стсл. 
ХР"М'Ь; - запозичення з церковносло

в'янської мови в давньоруську; цсл. 
ХРАМ'Ь походить від старослов'янського 
ХРАМ'Ь, якому відповідає східнослов'янсь
ка повноголосна форма хором-. - Фас
мер-Трубачев IV 273; Черньrх ІІ 354. -
Див. ще хороми. 

[храннти] <•зберігати•>, [xpa~tuлo] 
<•охорона, варта; вартовий; захист, схо
вище•> Нед, хра~tuтель; - р. хра~tuть, 
п. chroпiC, ч. chraпiti, слц. chranit', болг. 
хрстя надувати, утримуватИ•>, м. хра!іи 
<•Годувати», схв. хра~tити надувати, збе
рігати•>, слн. hraпfti, стсл. ХРАннтн; -
запозичення з церковнослов'янської мо
ви; цсл. стсл. ХРАннтн співвідносне зі схід
нослов'янською повноголосною формою 
хоро~tuти. - Фасмер IV 273; Черньrх 
І! 354-355; Горяев 40 І. - Див. ще 
хоронИти. 

храп1 <•Нижня й середня частина пе
ренісся тварини (переважно коня)•>, [хра
пи, хрЯпиj <•ТС.•>, [захрапувать] <•за
гнуздати, зав'язати чим-небудь за храпи•> 
ЛПол, Іtахрап~tик; - р. храп, бр. храп 
<•Храп•>, храпа <•Перенісся•>; - східно
слов'янське утворення, що пов'язане з 
псл. xrapati, xrapeti <•хропти•>. - Див. 
ще хрипіти, хропіти. 
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храп2 (тех.) <<Пристрій для підні
мання вантажів; упор для зупинки або 
регулювання рухомих частин механіз
му•>, храповИк; - р. бр. храп; - запо
зичення з російської мови; р. храп <<галь
МО•>, як і храпун, <<гарпун•>, запозичене із 
західноєвропейських мов, пор. фр. har
poп <<Корабельний гак•>. - Горяев 401, 
Доп. І 53; Фасмер IV 274. - Див. ще 
гарпун. 

храпа <<замерзла грязь на дорозі, 
колоть ВеЗн, О; качан з капусти; сорт 
груш ЛПом; - р. храпа <<тонкий наст 
на снігу; шершава поверхня JІьоду•>, п. 

ст. chrapy, charpy, chropy <<нерівне місце; 
чагарник на вологаму rрунті•>, слц. гара 

<<віспина•>, нл. chropa <<нерівність•>, болг. 
храпа <<дірка, вибоїна на дорозі•>, схв. 
хрёта <<Віспина, короста•>, слн. hrapa 
<<нерівність•>; - псл. *xorpa; розгляда
ється як варіант іменника *korpa (3ССЯ 
8, 82-83); далі пов'язується з псл. 
*skorp-І skerb- І skrob- <<різати•>; припус
кається спорідненість з лит. karpa <<бо
родавка•>, karpotas <<бородавчастиЙ•>. -
Stawski І 81-82; Schuster-Sewc 399; 
Младенов 671. - Пор. коропавий, 
храбуз, храпавий. 

[храпавий] <<Шорсткий, коструба
тиЙ•>; - п. chropawy <<Нерівний, шере
хатиЙ•>, ст. skropowaty, skropawy, [chro
plawy, chropiaty, chropaty, charpaty], ч. 
chrapavy, слц. rapavy, нл. chropawy <<Не
рівний, бугристиЙ•>, болг. храпав <<нерів
ний, вибоїстиЙ•>, м. рапав <<НерівниЙ•>, 
схв. хролав <<Нерівний; бородавчас
тиЙ•>, слн. hrapav <<нерівний, шереха
тиЙ•>; - псл. *xorpavь <<шерехатиЙ•>, 
похідне від *xorpa. - 3ССЯ 82-83; 
Stawski І 81-82; BrUckпer 184; Ma
chek ESJC 204-205. - Див. ще хра
па. - Пор. коропавий. 

[храпачІ (бот.) «rриб гельвела, Hel
vella suspecta Kromb.•> Mak; - ч. chrapac, 
ст. chrapac <<ТС.•>; - пов'язане з храпа 
(< псл. *xorpa) <<нерівність, шерехатість•>; 
назва мотивується нерівною, зморшку

ватою шапинкою гриба. - Анненков 
164; Machek ESJC 204-205. -Див. ще 
храпа. 
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[храскати] <<скрипіти, рипіти, трі
щати•> ВеУг, [хращати] <<Кричати (про 
птаха)•>; - п. chrostac, ч. chrastiti, слц. 
chrastit', вл. chroscic, нл. ksostas; -зву
конаслідувальне утворення, варіант діє-. 

слова хрЯскати. -:- Див. ще хряск. 
храстка -див. хращ. 
[хращ] <<Хмиз, хворост•> ВеЗа, [храст

ка] (бот.) <<хвощ, Equisetum L.•> ВеЗа;
запозичення з чеської або словацької мов; 
ч. chrasti <<ХВорост, ХМИЗ•>, ст. chrast, слц. 
chrast' <<чагарник•> пов'язуються з псл. 
*x(v)orstь <<Хворост•>; рослину хвощ на
звано хворостом чер~з відсутність ли

стя. - Machek ESJC 205; Младенов 
671; Вегп. І 403-404.- Див. ще хвО
рост. 

[хребест] <<верхів'я солом'яної по
крівлі•> ЛПол, [прихребестить] <<Вивер
шити солом'яну покрівлю•> ЛПол; - оче
видно, виникло внаслідок контамінації 
слів хребет та [храбустІ <<осот, Cir· 
sium•>, [хроб6ст] <<будяк, Carduus•>; осот, 
будяк могли домішувати до соломи, з 
якої вивершували покрівлю, як магічні 
рослини, що, за давніми віруваннями, 

відганяли нечисту силу або заманюва· 
ли домовика (пор. іншу назву будяка -
чортополох). - Див. ще храбуз, хре
бет. - Пор. дід2 • 

хребет «осьовий скелет хребетних 
тварин і людини; гірське пасмо•>, [хир
бет] <<спина•>, [хребетuн,а] <<хребет, спи· 
на•> Куз, [хребетн,ик] <<частина борони•, 
[хребетfіut-{я] (анат.) <<хребет•> Нед, хре
бетн,і, хребець, хребтuн,а <<хребет, спи· 
на•>, [хребт6вець] <<хребетна тварина• 
Куз, [хребтовuн,а] Нед, безхребетний, 
безхребетн,і, захребетн,ик <<той, хто жи
ве чужим коштом•>, захребетн,иця, п6-
хребт <<Хребет•>, п6хребтuн,а <<ТС.•> СУМ, 
Она; - р. хребет, бр. хрьtбет, [хрібітІ, 
др. хрьбьт'Ь, хребет, хрибьт'Ь, п. grzbiet, 
ст. chrzbiet, ч. hrbet, [hribet], ст. chrbet, 
chribet <<СПина, хребет•>, слц. chrbat, [chri
bet] <<СПИНа•>, chrbatica <<спинний хребет.,' 
вл. chribjet, нл. ksebjat, ст. chrjebjet, 
ksebjat, болг. хр7>бет, хребет (гірсь-, 
кий), м. хрбет, схв. хрбат, хрбет, слн. 
hrbet, стсл. ХРЬЕ>Ь'l"Ь; - псл. хrьЬьtь <<Хре-
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бет, спина•> пов'язане з хгіЬь <<nагорб•> і 
через основи skrьb-, skrib- з дієсловом 
skrebti (3ССЯ 8, 107-109, пор. також 
BrUckпer 160-161); зводилося також 
(Peterssoп AfSIPh 35, 371-372; Ильин
ский ИОРЯС 20/4, 146) до праформи 
*khrlbh-, *khreibh- і вважалося резуль
татом розширення індоєвропейського ко
реня *kher-b- <•бути твердим, сухим, гос
трим•>, *(s)ker- <•гнути•> (ЧерньІх ІІ 355); 
непереконлині спроби (Вегп. І 404-405) 
довести звуконаслідувальне походжен
ня слова хребет (як хр6бот); сумнівне 
й зближення (Горяев 402; Machek 
Slavia 16, 200-201, ESJC 187; Младе
нов 671) з горб (< псл. *g'Ь[Ьь); були та
кож намагання (Соболевский ИОРЯС 
26, 32) шукати позаслов'янські зв'язки, 
зокрема, трактувати хребет як запози
чене від скіфів. - Фасмер IV 274-
275; Stawski І 366-367; Holub-:Kop. 
134; Holub-Lyer 198; Schuster-Sewc 
400-402; Pokorпy І 933-937. - Пор. 
скребтИ. 

[хребтак] <•Каліка•> ВеУг; - пов'я· 
зане з хребет; очевидно, йдеться про 
людину з викривленим або ушкодже
ним хребтом. -Див. ще хребет. 

хрест <•Предмет і символ культу хрис· 

тиянської релігіЇ•>, [хрезби~tи] ЛЖит, 
[хрестьби~tа] Нед, Пі, хрес~tик, хрес
тець <<СКЛадені навхрест СНОПИ зерНОВИХ, 
[nечиво хрестоподібної форми]•>, хрес
тик, хрестиль~tиця, хрестиль~tя, хре
стuІіи, [христи!іи], хреститель, [хрест
ник] ВеНЗн, хрестовик (ент.), [хрестє] 
«Середа на четвеrтому тижні Великого 
посту•>, [хрестя «ТС.•> Пі, [хрестЯк] 
(ент.) Нед, [хрещатик] <•nерехрестя•>, 
[хрещатика] <•Хрещате полотно•> Нед, 
[хрещатка] <<ВИд плахти•>, [хрещи] <•це· 
ремонія освячення води на Хрещення•> 
Пі, хреще~tик, [хрище~tик] Нед, [хре· 
ще~tець], хреще~tІtя, [хреще~tЯта], хре
щик <•Хрестик; вид гри•>, хрестатий, 
[хрестач~tий] <<хрестоподібниЙ•>, хрести/і
ний, хрест6вtій СУМ, Г, [хрест~tий], 
[хрещастий, хрещаст~tий] Нед, [хре
щdчий] <<хрещатиЙ•> Нед, хреще~tий, хре
ще~tський, [хрісця~tий] <<ХрещениЙ•> JDКит, 
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хрестИти, христuти, [христувати] 
<<вітати на Великдень іменем Христа•>, 
[вихрест, вихрестка], [вихрист, ви
христка] Она, [вихрещувати, вихріщу
вати] тж, відхрещуватися, ~tавхрест, 
[!іахрест, 6христ] <<Хрест•> Ж, охрести 
<<ПрИНалежності ХресНОГО ходу•>, охрест 
<•навхрест•>, охрестити, перехрест, пе
рехрестка, перехресток СУМ, Куз, пе
рехрестя, [перехрес~tиця] <<частина ви
тушки Г, Куз, сакви ЛПол», [пере
хрести~tа] <<Перехристка•> Нед, Куз, ne
pexfeщe~tliя, перехрещува~tІія, [перехрис
та <•перех~есr», [перехрuще~tець], [пе
рехреще~tийj <•поперечний•>, [перехрuщу
вати( ся)], перехрищати Куз, [пере
кстuтися] <<Перехреститися•> ВеЛ, по
хрес~tик <•хрещеник•>, похрес~tиця <<Хре
щениця•>, похрести~tи, [noxpuc~tий, по
хрис~tик] Куз, р6зхрист, розхриста
Іtий, розхрuстя, розхрИстувати, схре
ще~tІія, схрещува~tість, схрестя, схре
щувати( ся), [схрuщувати] Куз, Ііа
охрест <<НавхреСТ•>, [!іед6христь] Нед, 
[уперехрест]; - р. крест, [хрест], бр. 
[хрзст] Носович, [хрёст], храс~tік, хрьtс
ціць, др. хрест'Ь, хрьtст'Ь, n. chrzest <•хре
щення•>, chrzesniak <•хрещению>, ч. kГlz, 
слц. krst, вл. krest, болг. кр'Ьст, слн. 
krli, krstlti; - через посередництво ста
рослов'янської мови запозичене з грець
кої; гр. Хрїат6<;; <<Христос, букв. пома
заник•> є калькою гебр. masht'h <<Пома
заник, Месія•>; гр. xpiw <<мажу, натираЮ•> 
переконливої етимології не має; ім'я 
Христа було перенесене на хрест як 
знаряддя страти, що стало символом 

християнства. - Stawski І 85-86; 
BrUckner 185; Machek ESJC 300, 302; 
Holub-Kop. 191-192; Holub-Lyer 271; 
КІеіп 283; Frisk ІІ 1120. - Див. ще 
крест. -Пор. христиЯнИн. 

[хреста] <•назва вівці•> Дз Доп. УжДУ, 
[хреста~tя, хрест6ля, хрешча~tя] <<ТС.•> 
тж; - пов'язане з хрест; назва стосу
ється, очевидно, плямистої вівці з пля
мами у вигляді хреста, пор. [біла~tя] 
<<біла корова•>, білЮка <<біла вівця•> то
що, -Див. ще хрест. 
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[хрестики] (бот.) <<конюшина повзу
ча, Trifolium repens L.•> Г, Mak, [хресто
вИк] <<Китятки, Polygala amara L.•>, [хре
стов~tик] «ТС.•> Mak, [хрестовці] <<Rhoea
diпae•> Mak, [хрестові] <<Хрестоцвіті•> Mak, 
[хрещате зілля, хрест-трава] <<Воро
няче око звичайне, Paris <J.Uadrifolia L. •> 
Mak; - схв. крстуша11, lкрестушак, 
крестушаІі, крестушальj <<КИтятки, Poly
gala vulgaris L.•>, [крстач, крстовка, 
петров крст] <<Вороняче око, Paris quadri
folia L.•>; - похідні утворення від хрест; 
назви мотивуються формою листя рос

лин. - Бісюліна-Клоков 66, 67, 192, 
220; Носаль 222; Симоновиh 338, 367. -
Див. ще хрест. 

[хресткИ] <<поперек, крижі•>, [хре
щик] <<Хребет•> УРС; - р. крестец, [хре
ст6ви~jа], бр. [хресток, хресткі] Но
сович, [храсцu], болг. кр'Ьст, слн. krfz; -
утворення, пов'язане з хрест; назва мо
тивується хрестоподібним зрощенням 
хребців з іншими кістками скелета. -
Див. ще хрест. - Пор. криж. 

хрестоматія <<збірник вибраних тво
рів або уривків з них, складений як нав
чальний посібник•>, хрестомат{й~tий; -
р. хрестоматия, бр. хрзстаматьtя, 
п. слц. chrestomatia, ч. chrestomatie, вл. 
chrestomatija, болг. христоматия, м. 
хрестоматиjа, схв. хрестоматиjа; -
запозичення з латинськоі або з грець 
коі мови; лат. chrёstomathia «ТС.•> похо
дить від гр. ХРГJGТОІ.НХ~єю <<ТС.•> -
складного слова, утвореного з основ 

прикметника ХРГJат6<;; <<Хороший, від
мінний, корисниЙ•>, пов'язаного з ХР~ 
<<необхідно, треба, слід•>, яке надійних 
відповідників в інших індоєвропейських 
мовах не має, та іменника ,.нх~о<;; <<Знан
ня, досвід, мудрість•> від ,.юv~avw <<вчи
тися, вивчати, довідуватися•>, яке зво
диться до іє. *mпdh- <*meп-dh- < *meп
dhё- <<Застосовувіти своі здібності•> і спо
ріднене з лит. maпdrus <<бадьорий, жва
вий, ПИЛЬНИЙ>>, ПСЛ. mQdГb, укр. муд
рий. - СІС2 910; Чернь1х ІІ 356; Горя
ев 402; Фасмер IV 276; Грот Фил. раз. 
2, 509; Kopalinski 171-172; Holub-Lyer 
205; Младенов 672; РЧДБЕ 818; Frisk ІІ 
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170-171, 1117-1119; Бoisacq 607, 1069; 
КІеіп 283. - Пор. мудрий. 

[хрестьбИниJ <<Хрестини•> Нед, Пі, 
[хрезби~tи] <<ТС.•> ЛЖит; - р. [хрЗс
би~tьt]; - запозичення з білоруськоУ мо
ви; бр. хрЗсьбіІіьt є похідним від дієсло
ва хрьtсціць, що відповідає укр. хрестИ
ти. - Див. ще хрест. 

[хрещак] (бот.) <<барвінок•> Нед, 
Mak, [хрещатик] (бот.) <<щербанець, 
Hyoseris foetida DC. Mak; любочки, Le
oпtodoп L. Mak•>, [хрещат~tик] (бот.) 
<<Гравілат міський, Geum urbaпum L.•>; -
похідні утворення від хрест; форма хре
щак правдоподібно постала зі слово
сполучення хрещатий барв{Іtок; назви 
рослин мотивуються формою або хрес
топодібним розташуванням їхнього ли
стя. - Бісюліна-Клоков 260; Нейш
тадт 325. -Див. ще хрест. 

хризаліда (ент.) <<Лялька в ко
мах•>; - р. хризалuда, бр. хрьtзал{да, 
п. chryzalida, ч. chrysalidka, chrysalis; -
запозичення з латинськоі мови; лат. тер
мін chrysallis, chrysallidis <<Лялька мете
лика золотого кольору•> походить від гр. 
хрuааЛЛі<;;, род. в. хрuааЛЛібщ «ТС.•>, 
пов'язаного з xpua6<;; <<золото•>, що вва
жається запозиченням у семітські мови 

з фінікійсьІюЇ, пор. фінік. br~. ак. bura~u 
<<золото•>, accup. burasu, гебр. Ьаrщ 
<<ТС.•>, арам. сір. Ьага' <<жовтиЙ•>; у мікен
сьІ<ИХ пам'ятках грецької мови від XV ст. 
до н. е. слово зафіксоване у формі ku
ruso. - Kopalinski 172; Frisk П 1122-
1123; Бoisacq 1072; КІеіп 285. - Пор. 
хризантема. 

хризантема •декоративна рослина 
родини складноцвітих•>; - р. болг. м. 
хриза~tтема, бр. хрьtза~tтЗма, п. chry
zaпtema, схв. хриза~tтем, хриза~tте
ма; - запозичене з латинської науковрї 
термінології; лат. chrysaпthemum, chry
saпthemoп <<золотоцвіт•> походить від гр. 
xpuaav~цJov <<ТС.•> - складного слова, 
утвореНОГО З ОСНОВ імеННИКіВ XPUGO<;; <<ЗО
ЛОТО>> [назва рослини походить від од
ного з ·й· різновидів - Chrysaпthemum 
aureum (або partheпium) <<Хризантема з 
красивим золотистим листям•>] і &v~цюv 
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<•квітка•>, яке, як і пов'язане з ним утво
рення &.v8щ; «ТС.•>, споріднене з дінд. 
andhas «Трава, зіЛЛЯ>> і, МОЖЛИВО, З алб. 
ёnde <•UВіТіННЯ•>, дфриз. aпdu! <•бОЛОТЯ
на трава•>. - СІС 2 910; ЧерНЬ!Х ІІ 356; 
St. wyr. obcych 117; Kopalir\ski 172; Мла
денов 671; РЧДБЕ 818; Frisk І 108-109; 
Boisacq 62-63; КІеіп 82, 285. - Див. 
ще хризаліда. 

хрипіти <•Видавати горлом .хрипкі 
звуки, мати в голосі хрипоту•>, [хрuпа
ти] Нед, хрuпн.ути, [хрЯпкати], хрип, 
[хрuпавка, хрuпавиця ], хрuпи <•дихальні 
органи (у сполученні відбuти хрuпи)•>, 
[хрuпіт] Нед, [хрuпка], [хрuповиця] 
Нед, хрипота, [хрипоти], хрипун., хри
пуха, [хрипкавий] Нед, хрипкuй, хрип
куватий, хриплuвий, хрuплий, хрип
луватий, хрипуватий, [хрипучий] Куз, 
хрuпко, хрипкувато, хриплuво, хрuпло, 
хриплувато, охрuплість, схрuплий, 
схрuпло; - р. хрипіть, бр. хрьтець, п. 
chrzypiec, chrypiec, chrapac, ч. chripeti, 
chripeti, chrapteti, chraptiti, слu. chripiet', 
в.л. chripa <•сильний кашель•>, болг. хрип, 
хрuпав, хрuпкав, схв. хрuпати, слн. 
hripeti, СТСЛ. ХРНПНЖТН; - ПСЛ. Xripeti; -
звуконаслідувальне утворення від вигу

ку типу xrrr, що імітує хрип; зіставляє
ться з skripeti. - 3ССЯ 8, 97-98; Фас
мер N 276; Чернь1х ІІ 356-357; Ильинс
кий ИОРЯС 20/4, 168; Stawski І 84; 
Bruckпer KZ 51, 225; Machek Slavia 16, 
213; Schuster-Sewc 402; Вегп. І 402. -
Пор. храпІ, хропіти. 

ХрИса (жіноче ім'я); - р. болг. Xpu
ca; - запозичення з греuької мови; гр. 
XpuofJ, букв. <•ЗОЛОТа•> походить від xpua6<;; 
«золото~. - Вл. імена 168; Петровский 
229; Суперанская 90. - Див. ще хри
заліда. - Пор. Хрисанф, ХрИсія. 
Хрисанф (чоловіче ім'я), Хрисан.т, 

ст. Хрvсан.(}ь (1627); - р. Хрисан.ф, 
[Христан.], бр. Хрьtсан.ф, розм. Хрьtсан.т, 
цсл. ХрнсАнф'Ь; - запозичення з гре
цької мови; гр. Xpuaav8щ, букв. <•зло
тоцвітиЙ•>, утворене з основ іменників 
XPUGO<;; <•ЗОЛОТО•> і аv8щ <<КВіТКа•>. -
Бл. імена 95; Бе ринда 241; Петровский 
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229. - Див. ще хризаліда, хризан
тема. - Пор. ХрИса, ХрИсія. 

ХрИсія (жіноче ім'я); - р. Хрuсия, 
бр. Хрь'tсія; - запозичення з греuької 
мови; гр. Хрuаєщ, Хрuаєtщ походить 
віД xpua6<;; <•ЗОЛОТО•>. - Вл. імена 168; 
Петровский 229. - Див. ще хризалі
да. - Пор. ХрИса, Хрисанф. 

ХристИна (жіноче ім'я), ХрИстя, 
ст. Христин.а; - р. болг. Христин.а, 
бр. Хрьtсцfн.а, ч. Kristiпa, схв. Христu
н.а, Кристuн.а, uсл. ХрнстннА; - запо
зичення з греuької мови; гр. ХрютіvГJ по
ходить Від XPIOTHXVO<;; <•ХрИСТИЯНИН•>. -
Вл. імена 168; Петровский 230; Супе
ранская 90; Кореспу 88. - Див. ще 
хрест, христиЯнИн. 

ХристиЯн (чоловіче ім'я); - р. Хри
стиан., бр. ХрьtсціЯн., ч. слu. Kristiaп, 
вл. Christiaп, Krescan, нл. Christiaп, болг. 
Кр'Ьстьо, слн. Kristijan; - через посе
редниитво латинської мови (лат. Chris
tiaпus, букв. <•християнин•>) запозичене 
з греuької; гр. XPtaтtav6<;; <•ТС.•>. - Вл. 
імена 95; Петровский 229-230. 
Див. ще христиЯнИн. 

христиЯнИн <•той, хто визнає хрис
тиянство•>, [хрестЯн.ин.], христиЯн.ство, 
христиЯн.ський, християн.ізувати Нед, 
Куз, дохристиЯн.ський; - р. христи
ан.uн., бр. хрьtсціян.(н,, др. християн.ин.'Ь, 
хрестиян.'Ь, християн.'Ь, п. chrzescijaniп, 
ч. krest'aп, слu. christiaпismus, болг. хри
стиЯн.ин., м. христиjан.ин., схв. хрйш
hан.ин., СЛН. kristjaп, СТСЛ. ХРНСТНmННН'Ь, 
хрнстнmн'Ь; - через церковнослов'ян
ську мову запозичене з греuької; гр. 

ХРЮТІ<іVО<;; <•ХрИСТИЯНИН•> ПОХОДИТЬ Від 
Хрют6<;;, букв. <•помазаник (Божий)•>, 
пов'язаного з хрют6<;; <•ПомазаниЙ•>, яке 
було скальковане з гебр. mashf'h <•Ме
сія· помазаник БожиЙ•>. - СІС2 910; 
Горяев 402; Фасмер IV 276, ГС3 102-
1 03; Stawski І 86-87; Bruckпer 186; 
Вегп. І 634-635; Frisk ІІ 1120; Boisacq 
1071; КІеіп 283. -Див. ще хрест. 

Христофор (чоловіче ім'я), ст. Хрі
стофор'Ь <•хрестоносець•> (1627); - р. 
Христофор, бр. Хрьtстафор, п. Krzystof, 
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ч. Christofor, нл. Christoph, схв. Хри
стофор, Кристофор, Хрuстифор, слн. 
Кristof, цсл. Хрнстофор'Ь; - запозичення 
з грецької мови; гр. Хрютоср6рщ, букв. 
<<христоносець; той, хто носить Христа 
в собі•>, тобто <<Вірує в Нього•>, утворене 
з основ слів Хрют6<;; <<Христос•> і срор6<;; 
<<ТОЙ, що несе•> від срЄрw <<Несу, ношу•>, 
сnорідненого з лат. ferб <<беру•>, псл. 
berQ, Ььгаtі, укр. беру, брати. - Вл. іме
на 95; Беринда 241; Петровский 230; Су
nеранская 83; Кlein 283. - Див. ще 

брати, хrест, христиЯнИн. 
[хрич <<кабан, кнур; дурень•> Нед; -

р. хрьtч <<старий шкарбун (знев. про 
старого діда)•>; - цілком nереконливої 
етимології не має; вважається ( Фасмер 
IV 280) звуконаслідувальним утворен
ням від * хр( и) (пор. хрнжати); була 
сnроба (Ильинский ИОРЯС 20/4, 167) 
реконструювати праслов'янську форму 
*х"Ьrусь і пов'язати їІ з гіпотетичним 
дієсловом * Х'Ьракати (пор. укр. хрЯка
ти); припущення про зв'язок з др. гричь 
<<собака•>, псл. *gritjь «ТС.•> (Трубачев 
ВСЯ 2, 41-42; Назв. дом. жив. 27) ви
кликає сумніви (див. Vaillant BSL 53, 
175). - Фасмер-Трубачев IV 280; 
Черньtх ІІ 359. 

[хрищ] (бот.) <<скрипун, Шecebrium 
\ 1erticillatum L.•> Mak; - пов'язане з 
хрящ; назва мотивується хрящуватіс

тю плодів рослини; пор. назву цієї рос
лини в інших мовах: н. Knorpelblume, 
букв. <<хрящувата квітка•>, англ. knotgras 
<<вузлувата, клубкаподібна трава•>. - Ан
ненков 175; Федченко-Флеров 391. -
Див. ще хрящ1 • 

[хрікавий] <<Гидкий, бридкий; про
тивниЙ•> Нед; - не зовсім ясне; мож
ливо, експресивне утворення на основі 
слів хрич <<Кабан; дурень•>, хорчuвий 
<<ПрОТИВНИЙ•>, хоркати <<ХрИПіТИ>>, ВИГу
ку * хррр, що виражає огиду. - Див. 
ще хоркати, хрич, хрЯкати. 

хрін (бот.) «Трав'яниста овочева рос
лина родини хрестоцвітих, Armoracia 
Gaertn.; корінь цієї рослини; [настурція, 
Nasturtium amphibium R. Br. Mak]•>, 
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[хрен] Mak, хрінниця (бот.) <<Lepidium 
L.•>, [хрениця, хрінок] не.•> Mak, [хрі
новиця] <<КМИН звичайний, Carum calvi 
L.•> Mak, [хрінівка] <<Хрін, настояний на 
гарячому вині•> Бі, [хрінь] <<Хрін•> Нед, 
[хрон], [хронuця] <<Настурція австрійсь
ка, Nasturtium austriacum Crntz.•> Mak, 
[підхрінник] <<Хрінниця•> Mak; - р. хрен, 
бр. хрзн, др. хрtн'Ь, n. chrzan, ч. kfen, ст. 
chfen, слц. chren, вл. chren, kren, нл. 
ksen, полаб. chron, боJІГ. хрян, схв. хрён, 
[хрїн], слн. hren; - nсл. xren"Ь; - сло
во неясного походження; вважається 

(Moszyriski JP 33/5, 348) запозичен
ням з європейського Півдня; за іншим 
припущенням (Rasanen Neuphilol. Mitt. 
56, 51; Филин Образ. яз. 171), запози
чене з чув. хагєn <<ХріН•> ( < чув. хог <<За
горятися, спалахувати•>); проблематич
ний зв'язок з гр. хєраїv - словом, за
свідченим тільки у Теофраста зі значен
ням, можливо, <<ХріН•> (Schrader Real
lexikon ІІ 55; Фасмер IV 275; Frisk І 822); 
були спроби пов'язати з гол. schrijnen 
<<поранити; горіти, nекти (про рану)~ 
(Loewenthal ZfS\Ph 7, 407), з дінд. k:;;aras 
<<ПекучиЙ, ЇДКИЙ•>, З Гр. ~І']рО<;; <<СУХИЙ* 
(Loewenthal AfSIPh 37, 384); можливо, 
в кінцевому підсумку зводиться до іє. 
*(s)ker- <<різати•> з огляду на міцний за
пах і різкий смак рослини; нгр. храvщ, 
двн. свн. kren(e), нвн. Kren, іт. crenno, 
фр. cran, лит. krienas (мн. krienos) запо
зичені зі слов'янських мов. - 3ССЯ 8, 
92-93; Фасмер IV 275; Черньtх ІІ 355-
356; Львов 3тимология 1976, 73-74; 
Moszyriski PZJP 75; S}awski І 84; BrUck
ner 185; Mach~k ESJC 299; Holub-Lyer 
270; Schuster-Sewc 400; Младенов 673; 
Bern. І 402; Mikkola Ursl. Gr. І 11, Balt. 
u. Slav. 46; Skok І 686; Bezlaj ESSJ І 202. 

[хрія] <<Промова, письмова задача* 
Нед; - р. хрuя, п. chryja <<скандал; ко
ротка вправа•>, ч. chrie, схв. хриjа; -
запозичене з грецької мови через п~ 
середиицтво латинської (лат. сhгїа); гр. 
хрєісх <<предмет обговорення; питання, 
тема; потреба, необхідність•> пов'язане 
з ХР~ <<необхідно, треба, слід•>, етим~ 
логію якого не визначено. - ССРЛЯ 17, 
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477; Sfawski І 83; Sf. wyr. obcych 117; 
Bruckner 185; Ho!ub-Lyer 205; Frisk ІІ 
1116, 1117-1119. 

хро, хро-хро, хрокати, [хрь6ка
ти], хрокало, хрокач; - звуконаслі
дувальні утворення, пов'язані з переда
чею звуків, що видають свині та деякі 
інші тварини. - Пор. рох, хру. 

хробак <•личинка комах, яка живе 
в землі; черв'як, робак•>, [хорбак] Нед, 
[хробІ <•хробак•>, хробацтво, [хробач
ник] <•лікарська рослина, вживана від 
глистів•>, хробачнЯ, [хробоватка] <•круж
ниця, Turbo Rugosus•> Нед, [хр6бствоІ 
<<Хробацтво•> ВеБ, хробачливий, хробач
ний; - п. robak, [chrobak] <•черв'як•>, ч. 
chrobak (ент.) <<ГНОЯК, ГНОЙОВИК•>, СЛЦ. 
chrobak <•жук•>; - псл. xrobakь <•жук, 
личинка•>, що є суфіксальним утворен
ням від псл. xrobati <•гризти з хруско
том; хрускотіти•> звуконаслідувального 
nоходження; існує _бездоказове припу

щення (Machek ESJC 206) про спорідне
ність із гр. оюхраj3щ; <•рогатий жук•> і 
;цхрсфщ; <•краб; різновид рогатого жу
ка•>; думка про польське джерело для 

укр. хробак (Bern. І 403; Richhardt 57) 
не має підстав. - 3ССЯ 8, 99; Sfawski І 
79; BrUckner 184, 459; Doroszewski PF 
ІЗ, 203. - Пор. хробот. 

[хробатий\ <•шорсткий, шершавий; 
нерівниЙ•> Нед, [хробуватийІ не.•>; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне 

утворення на основі слів хр6бор, хор
бури <•Кістки, ребра•> (див.). 

хробор -див. хорбури. 
[хробот] <•хрускіт, луск•>, [хр6біт\ 

<•ТС.•> Нед, [хработ{ти] <•хрустіти, трі
щати~ Нед, [хроботіти] «ТС.•> тж, [хро
бостіти] <•дуже хрипіти•> ЛексПол; -
р. [хр6бост] <•шум, тріск, шарудіння•>, 
[хробостсіть, хробостеть, хробостuть] 
<<стукати, гриміти, лускати•>, n. chrobot 
~хрускіт•>, chrobotac, [chrab~scic] <•хрус
тіти, шелестіти•>, chrzeboscic <•шелестіти•>, 
ст. chrobotac <•стукотіти, грохотіти•>, вл. 
chrobot <•стукіт, ляскання•>, слн. hrobati 
<•гризти•>; - псл. xrobot-ь, похідне від 
xrobati <•хрускотіти•>, що є звуконаслі
дувальним утворенням; зіставляється з 

хромИй 

лит. krebzdeti <•шелестіти•>, лтс. krabinat 
<<дряпати, шкрябати•> (3ндзелин СБ3 127; 
Sfawski І 79; Machek Slavia 16, 213, проти 
Шахматов ИОРЯС 17/ І, 290; Ильинс
кий ИОРЯС 20/4, 168-169); спорідне
не зі skrobati, skrebti. - 3ССЯ 8, 99-
100; Фасмер IV 276-277; Ильинский 
ИОРЯС 16/4, 10; Bruckпer 184, 459; 
Schuster-Sewc 403; Bern. І 403. -
Пор. храбуз, хробак. 

хробrр -див. хорбури. 
хром (хім.) <•твердий сріблястий ме

там, хроміт, хроматИзм (фіз., муз.), 
хроматика, хроматИчний, хромуваль
ний, хромувати; - р. бр. болг. м. хром, 
п. вл. chrom, ч. chrom, chrom, слц. chrom, 
схв. хром, слн. krom; - запозичення із 
західноєвропейських мов (н. Chrom, фр. 
англ. chrome <•хром•>); термін утворив у 
1797 р. французький хімік Н. Ваклен 
(N. L. Vauque!in, 17.63-1829), який від
крив цей елемент, від гр. XPWJ..ІCX (род. в. 
ХРWІJспщ;) <•поверхня тіла, шкіра; колір 
шкіри; фарба, колір•>, пов'язаного з 
хрбсх <•поверхня шкіри, колір шкіри, об
личчя•>, xpw~w <•торкатися, фарбувати•>, 
що зводяться до іє. *ghrou-, *ghro- нер
ти, мазати•>. - СІС 910; ССРЛЯ 17, 478; 
Чернь1х ІІ 357; Kopa!irlski 172; Sf. wyr. 
obcych 115; Holub-Kop. 143; Holub-Lyer 
205; РЧДБЕ 818; Dauzat 175; Frisk ІІ 
1120-1121; Boisacq 1071; К\еіn 284. 

хром2 <•м'яка тонка шкіра•>, [хру
муліна\ <•Крем длн взуття•> Корз; - р. 
бр. болг. м. хром, п. ч. слц. chrom; -
результат скорочення виразу хромова 
шк{ра, оскільки при їl обробці використо

вують солі хрому. - СІС2 91 О; ССР ЛЯ 
17, 478; Чернь1х ІІ 357. - Див. ще хром1 • 

хромИй <•кривиЙ•>, [храмuйІ нс.•>, 
[храмачка] <•копитна хвороба•>, [хра
м6та] <•кульгаві тварини•> Г, Нед, [хро
мак] <•KYJlbГaBa ВіВЦЯ», Хромець, [хр{м
ка, хр6мка] <•копитна хвороба•>, [хро
миндей] <•кульгава людина•> ВеУг, [хро
мати, храмати, хроміти], [хмарати] 
нс.•> Нед, [охромuти, охроміти] Ж, 
[прихромuтиІ <, ?•> Нед; - р. хромай, 
хромать, бр. [хр6мьt\ Носович, др. хро
мьш, п. вл. нл. chromy, ч. слц. chromy, 
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полаб. chrume, болг. хром., м. [ром.], схв. 
хром., хром.ац, слн. hrom, стсл. ХРОМ'Ьj -

псл. xrom-ь(jь) <<Кривий, кульгавиЙ•> по
ходить від давнішого *skrom-ь <<Обріза
ниЙ•> (припускається, що первісно сло
во могло позначати каліцтво не тільки 
ніг, а й рук, інших частин тіла); зістав
лялося з н. Schramme <<Шрам, рубець•>, 
дінд. sramaQ <<КрИВИЙ, кульгаВИЙ•> і ЗВО
ДИЛОСЯ до іє. *(s)krёm/(s)kr;Jm-, роз
ширеного варіанта кореня *(s)ker- <<рі
·зати, відсікати•> з метатезою на слов' ян
ському rрунті sk > ks (> kch > ch) (Чер
ньІх ІІ 357; Bern. І 403; Pokorny І 945; 
сумніви див .. Мейе MSL 19, 300; Ильин
ский ИОРЯС 16/4, б); існує також при
пущення, що початкове х- могло виник

нути з іє. s через стадію експресивного 
s у назвах фізичної вади (3ндзелин 
СБ3 71-72); пропонувалося сумнівне 
виведення початкового х- з гіпотетич

ного словосполучення *nogu srom-ь > 
*nogu хгоm-ь <<кульгавий на ноги•> (Pe
dersen IF 5, 70); слово виводилося й 
від кореня *skerm-, того, що в кремінь 
і скромний, у цьому випадку його перві
сне значення <<Поранений гострим пред
метом•> (Bruckner 184); неперекоt~лива 
думка (Machek IF 53, 93-94, ESJC 206; 
3ндзелин СБ3 71-72), що псл. xrom-ь 
СПОріднене З дінд. srama- <<КрИВИЙ•> і Н. 
lahm <<ТС.•> - чергування плавних г та І 
пояснюється як індоєвропейське, а сло
в'янський відповідник дістав початкове х
як інтенсифікуюче.- 3ССЯ 8, 101-
102; Зализняк ВСЯ 6, 1962; Петлева 3ти
мология 197 4, 26; Фасмер-Трубачев IV 
277; Горяев 402; Stawski І 80; Mo
szyr\ski PZJP 90; Holubv-Kop. 143; Ho
lub-Lyer 205; Schuster-Sewc 404; Skok І 
688-689; Bern. І 403; Mikl. EW 91; Bez
laj ESSJ І 204; Uhlenbeck 353; Mayrhofer 
ІІІ 556. - Пор. крома, кромсати. 

хромосома <<структурний елемент 
клітинного ядра рослинних і тваринних 
організмів, який є основним носієм оди
ниць спадковості (генів)•>; - р. хромо
сома, бр. храм.асом.а, П. chromosomy, 
ч. chromos6m, chromoz6m, слц. chro
moz6m, боJІГ. хром.озом.и, схв. хром.осом., 
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кром.осом.; - запозичення із західно
європейських мов (н. chromosom, англ. 
фр. chromosome), до яких воно увійшло 
як новолатинський науковий термін; 
нл.ат. chromosomata <<Хромосома•> утво
рив у 1888 р. німецький анатом Віль
гельм фон Вальдеєр-Гарц (Wilhelm von 
Waldeyer-Hartz, 1836-1921) з основ 
грецьких іменників XPWIJ<X <<фарба, колір» 
і OWIJ<X <<тіло•>. - СІС2 911-912; ССРЛЯ 
17, 484; St. wyr. obcych 116; Kopalir\ski 
172; Holub-Lyer 205; Кlein 284. - Див. 
ще соматйчний, хром 1 • 

хроніка <<літопис•>, хронікар, хро
нікер, хронік, хроніст, хронікальний, 
хронічний; - р. болг. м. хроника, бр. 
хроніка, п. chronik, chronika, kronika, 
ч. kronika, слц. kronika, chronista <<Хро
ніст.>, вл. kr6nika, схв. хроника, кра
ника, слн. kronika; - запозичене з гре
цької мови, можливо, через nосередни
цтво латинської (лат. chronica (мн.) 
<<ХрОНіКИ, ЛіТОПИС•> ); Гр. XPOVtXa <<ТС.•>, 
XPOVtXO<;; <<ЧаСОВИЙ•> утворене Від 
xp6vo<;; <<час», яке певної етимології не 
має; зіставлялося з гр. х6ртщ <<двір, 
город•>, псл. *gord-ь, укр. город, город 
(від іє. *gher- <<тримати, городити•> ), з гр. 
хєірw <<стригти•>, умбр. karu <<Частка•>, 
псл. kora, skora, укр. кора, шкіра, 
шкура (від іє. *(s)ker- <<різати, стриг
ТИ•>); остання етимологія знаходить со
бі підтримку в українській семантичній 
паралелі раз <<Певний проміжок часу•> 
(одного разу ... ) і разuти, р{зати. -
СІС2 912; Фасмер IV 278; Чернь1х ІІ 
357-358; Richhardt 57; St. wyr. obcych 
116, 401; Kopaliriski 172, 537; Holub
Lyer 269; РЧДБЕ 820; Frisk ІІ 1122; 
Boisacq 1071-1072; Кlein 284; Walde
Pok. І 600-606; Pokorny І 439-443. 

хронологія <<Послідовність історич
них подій за часом•>, хронолог, хроно
логічний; - р. болг. хронология, бр. 
храналогія, п. chronologia, ч. chronologie, 
слц. chronol6gia, вл. chronologiski, м. хро
нологиjа, схв. хронологиjа; - запози
чення з латинської мови; нлат. chronolo
gia утворене з основ грецьких іменни
ків хр6vщ «час•> і Л6уо<;; <<слово, вчення 
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про що-небудь•>, яке часто виступає дру
гим компонентом складних слів. - СІС2 

912; Фасмер IV 278; Горяев 402; St. wyr. 
obcych 117; Kopalirlski 172; Brilckпer 
270; Holub-Lyer 206; РЧДБЕ 820; 
Huttl-Worth 14; Юеіп 285. - Див. ще 
логіка, хроніка. 

хронометр <<точний переносний го
динник•>, хронометраж, хроном.етра
жuст, хронометрія, хроном.етрuчний, 
хронометрувати; - р. хронометр, бр. 
храном.етр, п. ч. chroпometr, слц. chro
nometer, боJІГ. хроном.ет'Ьр, м. хроно
метор, схв. хроном.ётар, хроном.ё
тер, слн. kroпometar; - запозичення із 
західноєвропейських мов (н. Chroпome
ter, фр. chroпometre, англ. chroпometer), 
де слово утворено з компонентів 

СhГОПО- від Гр. ХРОVЩ <<ЧаС•> і -metr 
від гр. ІJETpov <<Мірило, міра». - СІС2 

913; St. wyr. obcych 117; Kopalirlski 172; 
BrOckпer 270; Holub-Lyer 206; 
РЧДБЕ 820; Кlеіп 285. - Див. ще 
метрІ, хроніка. 

[хропати] <<Грюкати, кидати•>, хрьо
пати «ТС.•>, храп <<торох, трах•>; - р. 

хр6пать <<сильно стукати•>, бр. [храп], 
n. [chrop], ч. chropeti <<хрипіти•>, схв. 
хропити, слн. hropati нс.•>; - псл. 
xropati; звуконаслідувальне утворення, 
сnоріднене з xrapati, xropti (Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 167).- 3ССЯ 8, 102-
103; Фасмер IV 278. - Пор. хропіти, 
хряп. 

· хропіти, хроптИ <<Видавати хриплі 
звуки уві сні•>, [храп] <<бовт; вигук для 
вираження швидкої дїt», [храп] <<рибаль
ське знаряддя полохати рибу•> Мо, хро
пак: дати хропака <<ЗаснуТИ•>, [храпка: 
дати храпки <<вмерти•>], [хропіт, хро
пок] Нед, хропун, хропунка, хропу
ха; - р. храпеть, бр. храпц{, п. 
chrapac, ч. chroptati, chropteti <<Харчати•>, 
слц. chrapat', вл. krapac, нл. chrjapas, 
болг. храпам., схв. hropiti, hropsti <<Хри
піти•>, слн. hropsti «ТС.•>; - псл. xropti; 
дієслово звуконаслідувального походжен
ня, пов'язане з передачею шумів і хри
пів, які виникають під час хропіння; зі
ставлялося з лит. skrepleпu, skrepleпti 
«викашлювати, випльовувати харкотин-

хрупати 

НЯ•>, skreplys <<флегма; харкотиння•> (Ma
chek Slavia 16, 213).- 3ССЯ 8, 91, 
102-103; Фасмер IV 274; ЧерНЬ]Х ІІ 
355; Stawski І 78-79; Schuster-Sewc 
402; Mikl. EW 90; Вегп. І 401. - Пор. 
храп1 , хрипіти. 

[xpr]· [хру-хру] <<хрюкання•>, хрю, 
!хрунь <<свиня•>, [хр_унькіт] <<хfокан
ня», [хрукати] ВеБ, [хрунькати <<хро
кати•>, хрЮкати; - звуконаслідувальні 
утворення, пов' язані з передачею голо
су свині та їх фонетичним оформлен
ням. - Пор. рох, хро. 

хрумати <<ВИдавати хрумкіт при роз
жовуванні їжі, хрумтіти•>, [хрум.{ти] 
<<Хрустіти•> ЛексПол, хрумкати, хрум.
кот{ти, хрум.сати, хрум.т{ти, [хрум
цяти] Нед, хрумчати СУМ, Она, хрум
хрум., хрум. <<хрумкіт•>, хрумка <<Хрящ•>, 
хрумкіт, хрум.кuй, хрумкотлИвий, хрум.
лuвий, хрум.тлuвий; - р. [хрум.кать], 
бр. хрум.аць, слц. chrum, chrumat', chrum
kat', слн. hrum «rук, шум•>, hrumati «шу
міти•>; - звуконаслідувальне утворен
ня, що імітує, зокрема, хрускіт плодів 
та зілля на зубах у людей або тва
рин. - Пор. хрупати. 

хрумкати (про квочку) <<скликати 
курчат•>; - звуконаслідувальне утворен

ня. що імітує крик квочки, паралельне 
до хрумати (див.). 

[хрупавка] (бот.) <<суниця, Fragaria 
соlІіпа L. Нед, Mak; слива, Prunus du
raciпa Sweet. Mak•>, [хрускавкu] <<су
ниці•>; - очевидно, похідні утворення 
від звуконаслідувальних xpyn, хрупати; 
мотивація назв не зовсім ясна. - Див. 
ще хрупати. 

хрупати <<видавати тріск, хрускіт; 
хрустіти», [хрупкати] ВеУг, хрупоті
ти, хрупостіти, [хропостuти, хро
пост{ти] Нед, xpyn (виг.), [хрупавкаІ 
<<ХрЯЩ•> Нед, [хрупіль] (бот.) «Гриб, Rhi
zopogoп albus Berk.•> Mak, Нед, хру
піт, [хрупка] <<Хрящ; маленька кісточ
ка (в тілі)•>, [хрупостнЯ] <<хруст~ння, трі
щання•>, [хруп6тваІ Она, хруп6тява, 
[похрупка] <<хрящ•> Нед; - р. [хруп, 
хрупать], п. chrupac <<хрумкати•>, chrup, 
ч. chroupati, chrupati, chfupati, kfoupati, 
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ki'upati <<хрустіти•>, chrup, слц. chrupat', 
chrupka <<Хрящ•>, болr. хрупа.м <<гризу з 
шумом•>, м. рупа, схв. хрупати <<хрю
кати•>, ст. хруп <<шум•>, слн. hrupeti <<шу
міти, гриміти•>, hrupati <<шумно їсти•>; -
псл. xrupati; - звуконаслідувальне утво

рення, пов'язане з передачею звуків, що 
виникають при ламанні твердих пред
метів; зіставляється з лит. skriupseti <<хру
стіти•>, skriupsnus <<тріскучиЙ•>, skraCibis 
<<острах•> (BOga RR І 443; РФВ 70, 252; 
Holub-Kop. 143); припущення про за
позичення з гот. hrбps <<Крик•>, hrбpjan 
нукати, кричати•> (Uhlenbeck PBrB 20, 
38; Hirt РВгВ 23, 233; Matzenauer LF 7, 
216) є зайвим.- 3ССЯ 8, 106; Фасмер 
IV 278-279; Stawski І 82; Bri.ickner 185; 
Machek ESJC 207; Holub-Lyer 206; 
Bern. І 404. - Пор. хрумати. 

ІхрупільJ (бот.) <<Гриб, Rhizopogon 
albus Berk.•> Mak, Нед; - штучне утво
рення, пов'язане зі звуконаслідувальним 
хрупати; до словотвору пор. купіль, 
ваЖіЛЬ і ПОД. 

хруск <<хрускіт•>, хрускіт, [хрус
котнЯ, хруск6тнява] Чаб, хрускот
лИвий, [хруськuй] <<крихкий, ламкий•> 
Чаб, хрускати, хрускот[ти; - бр. хрус
каць, схв. хрускати <<Гризти; скри1lі
ТИ•>; - утворення звуконаслідувально
го походження, споріднене з хруст; до 

суфікса -ск у подібних словах пор. 
вереск, ляск, тріск.- 3ССЯ 8, 105. -
Див. ще хруст. 

хруст <<хрускіт, тріск від ламання, 
дроблення•>, [хруставкu] <<твердуваті сли
ВИ•> ВеЗа, [хруставча] <<твердувата сли
ва•>, [хрусталка] «ТС.•>, [хрусть] <<хрус
кіТ» Нед, хрущики (кул.), [хрЯстка] 
<<тверда слива•>, хрусткИй, хрустІти, 
хрущати, хрусь (виг.); - р. хруст, 
хрустать, хрустіть, бр. хруст, др. 
хруст'Ь, хрусть, п. chrustac <<Гризти, 
шарудіти•>, ч. chroust <<ЖУК•>, chroustati, 
слц. chrust <<хрущ•>, вл. chroscic <<хрус
тіти•>, нл. chrust <<хрущ•>, полаб. chrq_st 
<<ЖУК•>, болr. хр'Ьст <<скрип, хрусн, хру
стя <<хрустіти•>, схв. хруст <<Сорт ви
шень•>, хрсак <<хруст•>, слн. hrescanje, 
hrustati <<хрустіти•>;- псл. xrust-lxr9st-, 
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xrustati І xrQstati, xrusteti І xr9steti; - зву
конаслідувальні утворення, пов'язані з пе
редачею різних звуків - тріску, шару
діння, шамотіння; зіставляються з лит. 
skriaudus <<шерехуватий, ламкий, крих
кий•>, skrausti <<ставати шерехуватим, не
рівним•>, skrudeti <<Тріскатися, ламатися•>, 
лтс. skraustet <<тріщати, хрустіти•>, а та
кож з двн. scrбtan <<рубати, різати•>, дicл.
skrjoor <<Пошарпана книга•>, які зводяться 
до іє. *(s)ker- <<різати, краяти•>. - 3ССЯ 8, 
І 04-105; Фасмер IV 279; Чернь1х ІІ 
358-359; Буга РФВ 70, 252; Schuster
Sewc 407; Bern. І 403-404; Boga RR І 
443, ІІ З І; Fraenkel 816; Pokorny І 938, 
947. - Пор. хруск, хрущ', хрящ'. 

[хруставець] (бот.) <<мак-самосіЙ•>; -
утворення, пов'язане з хруст, хрустІти; 
назва мотивується, очевидно, шарудін

ням насіння в достиглих головках маку 
або звуками, що виникають при їх роз
ламуванні. -Див. ще хруст. 

[хруспіль] <<Кришталь•> Нед, Куз, 
[хр!:(шталь, хрустальний, хруштале
вий] Нед; - р. бр. хрусталь, др. хрус
таль, крусталь; - запозичення з грець

кої мови; сгр. хроuотаЛЛt(о)v <<криш
таль•> пов'язане з гр. хр{ютсхЛЛщ <<кри
стал; лід•>; початкове х пояснюється, 

можливо, впливом хруст[ти. - ССРЛЯ 
17, 497; Горяев 402; Фасмер IV 279, 
ГС3 102; Чернь1х І! 358. - Див. ще 
кристал, кришталь. 

[хрустан] (орн.) <<сивка, Charadrius 
morinel\us L.•> Шарл; - р. хрустан; -
утворення, похідне від хруст, хру
стІти; назва мотивується співом пта
ха, схожим на хруст, хрустіння. - Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 200; ПтицьІ · 
СССР 229-230. -Див. ще хруст. 

хрустИ (кул.) <<сухе печиво, смаже
не на оліЇ•>; - бр. хруст «ТС.•>; - за
позичення з польської мови; 11. chrust 
<<хворост•> означає також <<хрусти•>, мо

жливо, за зовнішньою формою тонких 
паличок (пор. укр. хворостець «Те.~); 
назва тлумачиться також як звукона

сJІідувальна, пов'язана з хрустом, хрум
тінням при розламуванні чи споживан
ні печива (Bri.ickner 184-185); такого 



хрусти на 

самого, очевидно, nоходження n. chrost, 
chrust <<МОлоде листя каnусти•>. - Див. 
ще хруст. 

[хрустина\ (бот.) <<ірландський мох, 
Chondrus Кtz.•> Mak; - схв. хрскава
ча; - утворення, пов'язане з хрустіти; 
є штучною калькою із західноєвроnей
ських мов, пор. лат. chondrus «ТС.•>, за
nозичене з гр. х6vбрщ <<Хрящ•>, і н. Knor
peltang <<ірландський мох•>, букв. <<Хря
щувата водорость•>. - Анненков 96; Си
моновиh 119. -Див. ще хрустка. 

[хрустка] <<хрящ•>; - n. chrzq_stka, 
ч. chrustavka, болг. хр'ЬЩал, хрущал, 
слн. hrustec; - суфіксальне утворення 
від хрустіти (nсл. xrusteti), nаралельне 
давньому хрящ (від nсл. xr~steti). -
Stawski І 84-85. - Див. ще хрящ1 • 

[хрушель] (орн.) <<деркач, Crex crex 
L.•> Куз, Шарл; - бр. [хрусцель] <<корос
тель~. n. chrusciel <<деркач•>, ч. chrastal; -
заnозичення з nольської мови; n. 
chr6sciel, chrusciel <<деркач•> є утворен
ням звуконаслідувального nоходження, 

nов'язаним з chrostac <<брязкати, стука
ТИ•>; назва птаха мотивується характер

ним сnівом. - Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 200. - Пор. коростіль, хоростіль. 

хрущ1 (ент.) <<Melolontha vulgaris•>, 
[хруст ВеНЗн, ВеУг, хрусталь] <<ТС.•>, 
хрущак <<борошняний жук (родини чор
нотілкових), Tenebrio molitor L.•> УРС, 
Нед; - р. хрущ, бр. хрушч, др. хруст'Ь, 
хрусть, n. chrzq_szcz, ст. chrq_st, каш. 
[chrQsc], ч. chroust, [krusc], слц. chrust, 
нл. chrust, nолаб. chrast (< xrq_st), схв. 
хрушт, слн. hrosc, стсл. хржшть; -
псл. XГQSCb, nохідне утворення від xr9st-ь 
<<Хруст•> (xrQst-ь + jь); назва nояснюється 
тим, що nід час лету жуки видають 

сnецифічний звук, що нагадує хруст, 
пор. звуконаслідувальні назви жука в ін
ших слов'янських мовах: ч. brouk - brou
kat «бурчати•>, болг. бр'Ьм.бар - бр'Ьм.ча 
«дзижчати•>; неnрийнятне nриnущення 
(Uhlenbeck AfSIPh 15, 485; Pedersen LF 
5, 70) про зв'язок із гот. pramstei <<Са
рана•>. - 3ССЯ 8, 105-106; Фас
мер-Трубачев IV _279-280; Stawski І 
85; Machek ESJC 206; Holub-Kop. 

хрЯкати 

143; Holub-Lxer 206; Schuster-Sewc 407; 
Младенов 672; Bern. І 403-404. -
Див. ще хруст. - Пор. хрящ1 • 

[хрущ2 1 (орн.) <<деркач, Сгех crex 
L.•> ВеНЗн; - зважаючи на територію 
nоширення назви, можна nригrустити 

видазміну (скорочення) заnозиченого з 
польської мови хрушель; n. chrosciel 
<<деркач•> nов'язане з chrost <<хрусн; на 
українському rрунті слово набуло своєї 
форми nід вnливом хрущ 1 . - Див. ще 
хрушель. 

[хрущ3] (бот.) <<ХрЯЩ-МОJІОЧНИК (груздь), 
Lactarius resimus Fr. L. (Agaricus velle
reus Fr.)•> Mak; - р. [хрущ] <<груздь•>; -
nов'язане з хруст, хрустіти, пор. си
нонімічну назву гриба хрящ, а також 

лит. gruzdus <<ламкий, хрусткиЙ•>, з яким 
зіставляється назва груздь (Шанский 
3СРЯ І 4, 183; Откуnщиков 146). -
3ССЯ 8, 105; УРЕС І, 526; Зерова 
111. -Пор. груздь, хрящ3 • 

хрьоп <<Вигук на nозначення різкого 
звуку від удару•>, хрьопати <<стукати; 
вдарятися•>; - бр. [храп] <<хрьоn•>; -
звуконаслідувальне утворення, nаралель

не до хряп; можливо, виникло внаслі
док контамінації близьких за значенням 
вигуків хрясь та льоп. - Див. ще 

льоп, хряск. - Пор. хряп. 
[хрЯвкати] <<Жадібно ковтати, жа

дібно їсти•> Нед; - ексnресивне утво
рення, що виникло на основі слів хрЯс
кати <<Жадібно їсти•> та чавкати. -
Див. ще хряск, чавкати. 

[хрЯкати] <<харкати•>, [хряк, хрЯки, 
хрякотuння] <<харкотиння•>, [прохра
кати] <<обхаркати•>; - р. [хракать] 
<<Харкати•>, др. охрак'Ь <<Харкотиння•>, n. 
chrzq_kac <<Відкашлюватися; рохкати•>, 
[chrq_kac] «ТС.•>, ч. chrkati <<харкати•>, слц. 
chrakat' «ТС.•>, вл. khrachac <<харкати; чха
ти•>, нл. chrachas «ТС.•>, болг. хракам. <<хар
каю•>, храча <<ТС.•>, схв. хрdкати <<Хар
кати~. слн. hrkati <<Відкашлюватися•>, стсл. 
XPAKA'f'Hj - звуконаслідувальне утворен
ня, Паралельне ДО харкати зі ЗВИЧаЙ· 
ною для таких слів нестійкістю вокалізму 
(пор. крЯкати - каркати); зіставляєть
ся з лит. kraiiksti <<харкати~. kraiikti <<Кар· 
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кати•>. - Фасмер IV 273; Stawski І 84; 
Machek ESJC 206; Holub-Kop. 143; 
Младенов 671; Mikl. EW 424; Bern. І 
401. - Пор. харкати. 

хряп <<Вигук на позначення різкого 
звуку від удару•>, [хрящjсь] «ТС.•>, [хря
пуватий] <<розколениЙ•>, хрЯпати <<сту
кати, вдарятися•>, хрЯпнутися непну
тися•>, [хряпотіти] <<деренчати•>; - р. 
[хряп], [хрЯпать] <<бити, ламати»; -
звуконаслідувальне утворення, паралельне 

до хрьоп; можливо також, що це резуль

тат контамінації вигуків хрясь та ляп; 
nов'язувалося з хруп, хрупати (Горяев 
Доn. І 54). - Фасмер IV 281. - Див. 
·ще ляп, хrяск. - Пор. хрьоп. 

[хрsіпа <<середина головки капусти•> 
Дз, [храпа] «ТС.•> Л, хрЯпка Дз, До 
«ТС.•>; - р. [хрЯпа] <<Верхнє листя ка
пусти•>, бр. храпка <<Качан•>; - похідне 
утворення від псл. хг~р-, кореня, що 
зіставляється із свн. schrimpfen <<Зіщулю
ватися, зморщуватися•>, снідерл. scrom
pelen, гол. schrompelen, н. schrumpfen, 
англ. [shrump\, шв. skrympa (< *skrimpa) 
«ТС.~, норв. skramp <<худа людина; худий 
кінь•>, skrumpa <•худа корова», які зводять
ся до дієслівного кореня *skremb- <<крути
ти; згинати; корчитися, зіщулюватися~. -
Фасмер IV 280; Кluge-Mitzka 681. 

хряск <<Тріск, лускіТ•>, хrЯскіт <<ТС.>>, 
[хряскотнЯ, хряск6тнява Чаб, [хряс
котлuвий] Чаб, хрЯскати, хряскоті
ти, хрясь <<вигук на позначення різко

го удару, тріску•>; - р. хряст «ТС.•>, 
бр. [хрась] <<вигук на позначення різко
го удару в обличчя•>, п. chrustac <<хрус
тіти, тріщати•>, chrz~scic <<шелестіти•>, ч .. 
chi'estiti <<брязкати, дзвякати•>, ч. ст. chfest 
<<шелест•>, болг. хрЯс <<вигук на позна
чення сильного удару•>; - утворене від 
праслов'янського звуконаслідувального 
кореня xr~s-, що пов'язаний чергуванням 
голосних з XГQS- (>хруск, хруст); зістав
ляється з лит. kramseti <<хрустіти», 
kremseti «ТС.•>. - 3ССЯ 8, 103-104; 
Фас~ер IV 281; Stawski І 87; Machek 
ESJC 208. - Пор. хруск, хруст. 

[хрястіти] <<виблискувати•>; - не 
зовсім ясне; можливо, ексnресивне ут-
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ворення на основі слів ряхтіти <<блис
котіти•> та хрЯскати нріщати•>. - Див. 
ще ряхтіти, хряск. 

хрящ1 (анат.) <<гнучка й пружна 
тканина, що з'єднує частини кістяка~. 
[хрЯстка] «ТС.•>, хрящовИна, [хрястку
ватий Куз, хрящкуватий Нед], хря
щуватий, охрЯстя (анат.); - р. хрящ, 
бр. храст6к, др. хряст'ЬК'Ь, п. chrщstka, 
схв. хрскавица; - псл. xr~scь «Хрящ•> є 
nохідним від xr~stati / xr~steti <<хрустіти•>, 
чергуванням голосних пов'язаного з 
xrQst-ь (>хруст); зіставлялося з лит. 
kremzle <<хрящ•>, лтс. krimslis «ТС.•>. -
Фасмер IV 281; Чернь1х ІІ 359; Брандт 
РФВ 22, 126; Stawski І 84-85; Bern. І 
402; Matzenauer LF 8, 2-3. - Див. 
ще хряск. -Пор. хруск, хрущ1 • 

хрящ2 <<грубий пісоК>>, хрящува
тий; - р. хрящ, др. хрящь, слн. hrescь 
«ТС.•>; - пов'язане з псл. хг~sсь <•хрящ•>, 
утвореним від дієслів xr~stati/ xr~steti 
<<хрустіти•> звуконаслідувального поход
ження. - 3ССЯ 8, 95-96; Фасмер IV 
281.- Див. ще хрящ1 • 

хрящ3 (бот.) <<ВИд гриба родини си
роїжкових, Lactarius (DC) Gray•> Зеро
ва, [хращ Мо, хрЯщик Г] «ТС.•>; - р. 
[хрящ] <<груздь•>; - утворене лексико
семантичним сnособом через nодібність 
білого крихкого м'якуша гриба до хря

ща. -Зерова 107-128; УРЕС ІІІ 703.
Див. ще хрящ1.- Пор. хрущ3 • 

[хрящем] <•без ладу Г; відкрито, 
без догляду Чаб•>; - не зовсім ясне; 
можливо, виникло як результат скоро

чення вислову *лежати хрящем - <<Ле
жати купою•> (грубого піску). - Див. 
ще хрящ2 • 

[хтем] (у сполученнях: у хтем., до 
хтему «Цілком, дощенту (зруйнувати, 
знищити)•> ); - результат скорочення сло
ва [анахтемІ <<анафема•> у сполученнях 
*на а нахтем > *на хтем з розвитком 
значення: <<оголосити анафему•> ~ <<Від
лучити•> ~ <<ізолювати•> ~ <<ЗН!'fщити, 
зруйнувати•>; пор. [на афтему] <<ущент, 
зовсім, до тла» О; сполучення у хтем, 
до хтему виникли за аналогією до си-



хтіти 

ноНІмІчних ущент, дощенту. - Див. 
ще анафема. - Пор. афтемний. 

хтіти, хтИвість, хтИвий, [хтівши] 
~якщо треба, коли хочеш•> Ме; - бр. 
[хцець], п. chciec, ч. chtfti, слц. chciet', 
ВЛ. chcyc, НЛ. kses, СХВ. хтети, СТСЛ. 
Х'І.'Гі>'ГНj - ПСЛ. Xoteti, чергуваННЯМ 
пов'язане з xoteti; фонетичний варіант 
виник унаслідок редукції вокалізму, спри
чиненої частим вживанням цього дієсло
ва як допоміжного, пор. дальше його 
скорочення в болг. ща < Х'Ьшту <<ХОЧУ•>, 
ще ~хоче•>, яке вживається для утворен

ня майбутнього часу дієслів: ще пиша 
<<Писатиму•>; пор. також і схв. hy, hеш, 
he і т. ін. в тій самій функції. - 3ССЯ 
8, 84, 152; Фасмер IV 270-271; Stawski 
І 62; Machek ESJC 208; Holub-Kop. 
144; Holub-Lyer 206; Младенов 696. -
Див. ще хотіти. 

хто, [кто Нед, фто Шейк], хто
кала, хтокати, ніхто, нікогісінько, 
[ніхтог~сінько], [ніхтонИІ;{я] <<Підла жін
ка•> Нед, - р. кто, [хто], бр. хто, др. 
к'Ьто, п. слц. kto, ч. kdo (під впливом 
kde <<Де•>, kdy <<КОЛИ>>), СТ. kto, ВЛ. sto 
(під ВПЛИВОМ sto <<ЩО>>), НЛ. chto, СХВ. тко 
(метатеза), ко, слн. kdo, стсл. К'Ь'ГОj -

nсл. k-ь-to - складне слово, утворене з 

двох займенників: К'Ь, спорідненого з 
лит. kas <<Хто, що•>, лтс. kas «ТС.•>, гр. тtо 
~кого, чиЙ•>, алб. kё <<КОГО•>, лат. qu1 
•який, котрий•, ав. дперс. ka- ~хто, 
котрий•>, ka- «ТС.•>, дінд. kas <<ХТО•>, хет. 
kui (з іє. *q~o-, *q~i-), що виділяється 
також в укр. кожний, котрий, кудИ 
тощо, і -to, похідного від псл. t-ь (наяв
ний лише в наз. - зн. в., пор. род. 
кого, дав. кому і т. д.); форма з х в 
українській та деяких інших мовах nоста
ла внаслідок дисиміляції проривних кт 
і заміни першого з них фрикативним х. -
Фасмер ІІ 393-394; Stawski ІІІ 282-
284; Bruckner 278; Machek ESJC 24 7-
248; Holu!J-Kop. 167; Holub-Lyer 239; 
Schuster-Sewc 408; Skok ІІ 112-113; 
Bezlaj ESSJ ІІ 27; Bern. І 675; Traut
mann 110-111; Walde-Pok. І 519-
521.- Див. ще той.- Пор. що. 

худИй 

хтось, [ктось] Нед, ст. хтось; -бр. 
хтось, хт6сьці, п. ktos, ч. kdosi, слц. 
ktosi; - результат злиття відносного (і 
питального) займенника k-ьto (>хто) з 
формами давального і знахідного. від
мінків зворотного займенника si (> сь); 
щодо словотвору пор. десь, колИсь1 
кудИсь. - SW ІІ 614; Machek ESJC 
542. -Див. ще ся1 , хто. 

ху (вигук для вираження стомлено
сті, знемоги, досади, докору, огиди, 

полегшення, задоволення), ху-ху, хху_ 
«ТС.•>, [хук] <<Видихання, дуття•>, [хух] 
«ТС.•> Нед, хукати <<дути, дихати (зігрі
ваючи)•>, хухати «ТС.•>; - р. [хукать], 
хухать, бр. хукаць, п. chu, chuch, chu
chac, ч. chuchati, chukati, ст. chuknuti, 
сJщ. chuchat' si, болг. хукам <<дму•>, схв. 
хукати <<дути (в кулаки); віддихати
ся•>, слн. hukati; - звуконаслідувальні 
утворення, що передають інтенсивне ви
дихання повітря; щодо словотвору дієслів 
пор. бекати, гакати, ойкати; зіставля
лося з також звуконаслідувальним свн. 

huchen ~дихати•, н. hauchen •дмухати• 
(Bern. І 405; Ильинский ИОРЯС 20/4, 
177). - Фасмер IV 287; ,SW І 305; 
Stawski І 87; Machek ESJC 209; Мла
денов 673. - Пор. фу. 

xyra <<завірюха•>, [фу.rа, хву.rа Нед] 
«ТС.•>; - звуконаслідувальне утворення 
від хук (<ху) <<дуття, повівання•>; 
одзвінчення к відбулося, можливо, під 
впливом дієслова шугати <<дути силь
ними поривами•>; пор. n. [fujawica] <<За
вірюха•>, ч. слц. fujat' <<ВіЯТИ•> (п;ю вітер 
зі Сf·!)гом), fujigat' «ТС.•> від fu- (Machek 
ESJC 147).- Потебня РФВ 1880 IV 197; 
Stawski І 240. - Див. ще ху, шугати. 

[хударно] <<Ніяково, соромно•> ЛПОJJ; -
не зовсім ясне; можливо, нерегулярне 

афективне утворення, пов'язане з при
слівником худо <<ЗЛе, погано» (до -р
при корені худ- пор. худорба, худор
лЯвий). - Див. ще худИй. 

худИй <<Не товстий; пісний; убогий; 
(рідко) поганий•>, [худавий] <<худува
тий; убогиЙ•>, [худенний] <<дуже х{дий•> 
ЛПол, [худерлЯвий] Нед, [худобний •убо
гиЙ•>, худорлЯвий, худЮчий, худЮщий, 
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[худай] <•худий чоловік (хлопець)>> Чаб, 
[худайка] Чаб, худсік <•бідняк>>, [худе
нЯ] <•Пісне м'ясО•> ВеУг, худина <•ХУ
дорба; худа тварина УРС; пісне м'ясо 
ВеЗа>>, худо, [худоба] <•убозтво>> Нед, 
[худобство] «ТС.>>, худорба УРС, Нед, 
[худчина] «ТС.>>, худЯк <<виснажена ху
доба>>, [худіти] Нед, [худн[ти], худ
нути, [хунути] «ТС.>> Нед, [обхудний] 
<•досить худиЙ>>, [схуділий] Нед, схуд
лий, захудuти <•зробити худиМ>> Г, за
худіти <•схуднути•> Г, [схудобніти] <<зу
божітИ>>; - р. худой <<Поганий; худиЙ>>, 
бр. худь't <<худиЙ>>, др. худ'Ь <•поганий; 
слабкий; малий; бідний; незначниЙ>>, п. 
chudy <<Худий; бідний; неродючиЙ>>, ч. 
chudy <<бідниЙ•>, слц. chudy <<худиЙ>>, вл. 
khudy, нл. chudy <<бідний; неродючий; 
худиЙ>>, полаб. cheude «ТС.>>, бош. [худ] 
<<ПоганиЙ>>, схв. хf)д <<поганий; нещас
НИЙ>>, СЛН. h ud <<ПОГаНИЙ, ЗЛіСНИЙ>>, СТСЛ. 
ХО'fД'Ь <<Малий; простий; убогий; не
значниЙ>>; - псл. xud-ь; найвірогідніше, 
споріднене з дінд. k~odati <<товкти, 
дрібнити>>, k~udra- <<маленький, дрібниЙ>> 
(іє. *ksoudo- <<товкти•>) (Потебня ЖСт. 
З, 1891, 121; 3ССЯ 8, 111-113; Pederseп 
IF 5, 60-61; KZ 39, 382-383), лит. 
kudas <<худий>>, лтс. kuds «ТС.>> (Mikl. 
EW 91 ); зіставляється також з лит. 
skaud~s «хворобливий• (BrUckпer 186; 
Stawski І 88-89), гр. срєu~щ; <<брехня, 
омана, помилка>> (Meillet Etudes 174), 
дінд. ksodhuka- <•голодний>> (Machek 
ESJC 208-209). - Мельничук 3тимо
логия 1966, 214; Фасмер lV 282-283; 
Чернь1х 11 359; В~гп. І 405; Holub
Lyer 206; Schuster-Sewc 409; Uh\eпbeck 
71; Walde-Pok. І 502. 

[худко] (орн.) <<одуд, Upupa epops 
L.>>, [худик, худок, хутко, хуток, фу
тик, футко, футок] «ТС.>> ВеНЗн; -
суфіксальні утворення від вигуків, зок
рема худ, що імітують крик птаха. -
Птиць1 СССР 378-379. - Див. ще 
одуд. -Пор. вудвуд, ходутут. 

худоба <•свійські тваринІ;; [майно 
Г; скриня з усім надбанням для дівчи
ни, що виходить заміж Л]>>, худібка, 
худібчuна, худобИна, [худобuця] <<ху-
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дібка>> Г, Нед, [худоблЯта] <<Свійські 
тварини>> ВеБ, [худuбні] <<учасники 
весільного обряду, які йдуть за скринею>> 
Л, худ[бний <•заможниЙ>>, [худобний] <<За
можний; бідний>>, худоб' я чий, [худоб{ти] 
<•ставати подібним до худоби, звіріти•> 
Нед; - р. [х,Удоба] <<Майно; свійські 
твариНИ>>, бр. [худоба] <<ТС.>>, п. chudoba 
«ТС.>>; - семантична видазміна слова 
худоба <<убозтво•> з таким розвитком 
значення: худе (вбоге) .майно ~ .май
но ~ худоба <•тварини як частина май
на•> ~ <•усе майно,>; можливо, назву 
майна худоба утворено від худuй з та
буїстичних міркувань - щоб уберепи
ся від зурочення. - 3ССЯ 8, 110-
111; Фасмер lV 282; Зеленин 11 54; 
Stawski І 88; BrUckner 186. - Див. ще 
худИй. 

[худобИдний] <<ПОганий, захарчо
ваний (худобИдна корова)>> ЛЧерк; -
можливо, фонетичний варіант первіс
ного * худобІдний - складного слова, 
утвореного з основ синонімічних прик

метників худuй та бІдний; заміна і на и 
могла статися під впливом слова обИ
да. -Див. ще біда 1 , худИй. 

[худоrа] <•художник, митець•> Нед; -
р. [худогий] <<умілий, досвідчениЙ>>, др. 
худог'Ь, худогьш «ТС.>>, п. (заст.) ch~dogi 
<<ЧИСТИЙ, ОХаЙНИЙ•>, ch~dozyc <<ЧИСТИТИ, 
чепуритИ>>, стсл. ХЖАОГ'Ь, хждожt.С'f'RН€ 

<<Мистецтво, уміння>>; - псл. XQdogojь 
<<досвідчений, умілиЙ>>; - давнє запо
зичення з германських мов, пор. гот. 

haпdugs <•мудриЙ>> < *haпdags, утворене 
від haпdus <•рука>>, яке виводять з герм. 
*haпdu- «Та, що хапає; та, що бере>>; з. 
гот. haпdugs пов'язані дісл. h9пdugr 
<•зразковий; дужий, міцниЙ•>, двн. (від
далене значенням) haпtag <•гострий, гір
киЙ>>; зіставлення з лит. skaп~s <•смач
НИЙ>>, skoпeti <•смакувати•> (BrUckпer 
178-179) неприйнятне з фонетичного й 
семантичного погляду. - 3ССЯ 8, 88; 
Фасмер lV 282; Vasmer ZfSIPh 4, 376; 
Чернь1х 11 359; Stawski І 64; Младенов 
673; Uhleпbeck AfSIPh 15, 485; Вегп. І 
400; Mikl. EW 92; Юuge-Mitzka 287; 
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Stender-Petersen 333-334; Кiparsky GLG 
200-201. - Пор. хендоrий, художній. 

художній, [художний] Нед, худож
ницький, [художнИчий] Нед, худож
ник, художництво <<покликання худож
ника•> Куз, ст. художник'Ь <<умілець•>; -
р. худ6жественньtй, художник, др. 
художьньш <<художній; досвідчений, зна
ючий, умілий•>, художьник'Ь <<художник, 
майстер•>, болг. художествен, худож
ник, стсл. хждожьстко <<Мистецтво; умін
ня»;- суфіксальні утворення, пов'яза
ні з псл. xqdogь(jь) <<досвідчений, умі
ЛИЙ•>, 'дО ЯКОГО ЗВОДИТЬСЯ Й укр. ху
дога. - 3ССЯ 8, 88; Фасмер IV 282; 
Чернь1х ІІ 359; Младенов 673. - Див. 
ще худоrа. 

хуй <<membrum virile•>, хуйнЯ <<Нісе
нітниця•>, хуйовий <<КеПСЬКИЙ•>; - р. бр. 
болг. хуй, п. слц. chuj; - nсл. xujь чер
гуванням голосних пов'язане з хвоя 
(< *skoц-i-o І skц-ol-a); первісне значення 
«колоти•>; - споріднене з лит. skuja 
~хвоя; шишка•>, лтс. skujas <<Хвоя; яли
нові шпильки•>, алб. hu <<кілок; mem
brum virile•>; заперечення У ленбека (Uh
lenbeck IF 17, 98} безпідставні. - 3ССЯ 
8, 114; Ильинский ИОРЯС 2013, 103; 
Vasmer З, 277; Stawski І 89; Младенов 
673; Pedersen JagiC-Festschr. 218-219; 
Bern. І 408. - Див. ще хвоя. 

хук (у виразі хука дати <<схибити, 
nроrавити•>) УРС, Бі, фук «ТС.•>; - р. 
фук, бр. хук, п. chuch; - вислів дати 
(утЯти) хука пов'язаний з грою в 
шашки, де хуком зветься шашка, що їІ 
знімає партнер за недогляд під час гри; 
назва шашки виникла лексико-семан

тичним шляхом від вигуку хук (< ху), 
що імітує видихання повітря. - ССРЛЯ 
16, 1585. -Див. ще ху. 

хукати, хук - див. ху. 
[хуші] ~огуда•> Нед, [хул «ТС.•>, 

хулuтель <<огудник•>, хульнИк <<насміш
ник•>, хульнИй <<глузливий», хулИти, 
очJла нана, докір•>] Нед; - р. хула, 
бр. [хула] <<хвала•>, др. хула <<хула; гань
ба•>, ч. ст. chulost <<сором•>, боJІГ. хула, 
м. хула, схв. хула, слн. [hula], стсл. 
ХОІ(д"; - псл. xula; вважається спорід-

хунта 

неним з xvala (іЄ. *sou-1- І sц-о-1-), пор. 
бр. [хула] <<хвала•> (Потебня РФВ IV 
202; Ильинский · ИОРЯС 23, 168-170; 
3ССЯ 8, 114-115) і, можливо, з дінд. 
svarati <<звучати, співати, хвалити•> (іє. 
*sцe-r-); приnускався також зв'язок з 
коренем ху!- > укр. хилИти, похИлий 
(Bern. І 406; Фасмер IV 283-284; Мла
денов 6 73 ), зіставлялося з псл. sku1a <<ВИ· 
ступ, опуклість•> (Мельничук 3тимоло
гия 1966, 214; Bruckner KZ 51, 237-
238), з гот. (bi-)sauljan <<Марати•>, bisaul
nan <<Маратися•> (Matzenauer LF 7, 224; 
8, 4; Bezzenberger ВВ 22, 479; 3ндзе
лин СБ3 71; Pedersen IF 5, 63-64); 
розглядалося як експресивна зміна 
псл. *kudla, пов'язаного з др. кудити 
<<Лаяти, гудити•> та ін. (Machek Studie 
99); псл. xuliti пояснювалося як запози
чення з гот. hi5li5n <<обманювати•>, двн. 
huolian <<ТС.•> (Meillet Etudes ІІ 252). -
Пор. хваші. 

хуліган, [хулі.rан] СЧС, хуліган
ство, хуліганистий, хулtганський, 
хуліганити; - р. бош. хулиган, бр. 
хуліган, п. chuligan, ч. слu. chuligan, вл. 
huligan, схв. хулиган; - запозичення 
з англійської мови; англ. hooligan «ТС.•> 
походить від прізвища ірландської зло
чинної родини Houlihan .(Hooligan). -
Фасмер-Трубачев IV 284; Чернь1х ІІ 
360; РЯШ 195515, 94; St. wyr. obcych 
117; Holub-Lyer 206; Машалава БЕ 
1954, 377-379; РЧДБЕ 820; КІеіn 741. 

[хумила] <<Їжа для худоби•> Кур; -
не зовсім ясне; можливо, є експресив
ним утворенням на основі вигуку *хум, 
фонетичною видозміною вигуку хам, 

що імітує процес жування; пор. і [.гам
лати] <<ПОВільно, без апетиту ЇСТИ•> Ж, 
[гом6ляти] ~їсти, жувати•> ЛексПол. -
Див. ще хам!2 • 

хунта <<об'єднання, як nравило, по
літичного характеру; реакційна група, 
військова кліка•>; - р. бр. болг. м. хун
та, п. ч. junta <<ТС.•>; - запозичення з 
іспанської мови; icn. junta <<об'єднання, 
колегія; збори, мітинг; консиліум•> по
ходить від лат. jOncta - форми жін. р. 
дієприкм. мин. ч. від дієслова jungere 
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<<з'єднувати•>, спорідненого з лат. jugum 
<<ярмо, запряг•>, дінд. jugam <<ярмо; па
ра; рід, покоління•>, хет. jugaп <<ярмо•>, 
гр. ~uy6v, двн. juh <<ТС.•>, стсл. нrо. -
СІС2 913; Holub-Lyer 225; Кlеіп 831, 
836; РЧДБЕ 821; Walde-Hofm. І 728, 
730; Walde-Pok. І 201-202.- Див. 
ще іго. 

[хушівий] <<ошатний, чепурний; гар
ний УРС, Г; майстерний; мистецькиЙ•> 
Нед, [упсівий] <<гарниЙ•> Нед, Шейк, 
Бевзенко 185, [хупсівість] <<Краса, вро
да•>, [хупсівка] «Вfодлива, ошатна жін
ка•>, [нехупсівний «Негарний, неграцій
ниЙ•>, ст. хупавость <<Погорда•>; - р. 
[хупсівьrй] <<гарний; досвідчений; сприт
ниЙ•>, бр. [хупсівьr] <<ТС.•>, др. хупав'Ь, 
хупавьrи <<пихатий, марнославниЙ•>; -
пов'язується з др. хупстися <<Хвалити
ся, вихвалятисЯ•>, спорідненим із схв. 
хj)пнути «загомоніти, загримотіти•>, 
слн. hupati <<кричати•>, на підставі яких 
реконструюється праслов'янське діє
слово xupati(s~) (3ССЯ 8, 116-117), 
припускається, звуконаслідувального по
ходження (Потебня РФВ 4, 195; Ильин
ский ИОРЯС 20/4, 179; Вегп. І 406); 
зближення др. хупстися з гот. hiufaп 
<<ремствувати, наріКаТИ>> та Гр. XWq:> <<СО
Ва>>' axwrp <<Пугач, СИЧ>> (Loeweпthal PBrB 
51, 1 38) не має достатніх підстав; не
прийнятне й пов'язання хупсівий (Вегп. 
І 406; Lokotsch 70; Mikl. ТЕІ І 310) з 
болг. хубав <<гарниЙ•>, схв. хj)бав «ТС.•>, 
які через тюркське посередництво (тур. 
[хуб, хоб] <<Гарний•> - Радлов ІІ 1714) 
запозичені з персько·і мови (перс. hOb 
<<гарний, добриЙ•> - Horn 111). - Фас
мер-Трубачев IV 284. 

[хушівка] (бот.) <<роман римський, 
Aпthemis поЬіІіs L.; роман фарбуваль
ний, Aпthemis tiпctoria L.•> Г, Mak; -
утворене лексико-семантичним спосо

бом від хупсівка <<Вродлива жінка•> з 
огляду на запашні жовті або жовтога
рячі квіти цих рослин, пор. подібні на
зви [красавочка) <<ВИд гвоздики, Diaп
thus seguieri Viii.•> Mak, [красотка] 
<<синюха голуба, Polemoпium coeruleum 
L.•> Mak, [красулька] <<Красоля•> та ін., 
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зумовлені гарною формою або яскравим 
кольором квітів. - Нейштадт 558. -
Див. ще хушівий. -Пор. краса2 • 

[хупншка] (епітет миші в казці: мИш
ка-хупИшка); - очевидно, утворення від 
хупсівий за допомогою суфікса -ишк(а) як 
рима до мИшка. - Див. ще хупавий. 

[хупор] <<Пагорб•>; - не зовсім яс
не; можливо, експресивна видазміна 
синонімічного бугор (див.). 

хура1 <<Віз•>, [фура, хвура] «ТС.•>, 
[фурик] <<тачка; візок для дітеЙ•>, [ху
рувсіття] <<навантажування на воза•> 
Пі, хурщИк <<Візник•> УРС, Нед, [фур
щИк] «ТС.•> Ж, Шейк, [хоровсіть, ху
ровсіть] <<Візникувати•> Л, [хурувсіти] 
<<Візникувати Г, навантажувати Пі•>, [ху
рувсітися] <<навантажувати на воза•>; -
р. бр. фура, [хура], п. fura, ст. fora, ч. 
fura, слц. fura <<Віз•>; - запозичення з 
німецько·і мови; н. Fuhre <<фура•> (двн. 
fuora, свн. vuore «ТС.•>) пов'язане з fi.ihren 
<<Везти, весТИ•>, fahreп <;іхати; везти•>, спо
рідненим з гот. fагап <<мандрувати•>, дісл. 
дфриз. fara, даНІ-л. днн. f~raп <<ТС.•>, гр. 
тr6ро<;; <<переправа; прохід•>, тrєраw <<пе
реходжу, проникаю•>, лат. porta <<брама, 
прохід•>, portus <<гавань•>, стсл. nьрА1'Н 

<<Летіти•>. - Фасмер IV 21 О; Stawski J 
241; St. wyr. obcych 238; Machek ESJC 
147; Holub-Kop. 116; Holub-Lyer 172, 
175; Кluge-Mitzka 180, 223. - Див. 
ще перти'. 

[хура2 ] <<завірюха•> УРС, Нед, [хурія] 
<<ТС.; лайка з бійкою•>, [хуря] «ТС.•>; -
результат контамінацїІ синонімічних слів 
курсі та хуга. - Див. ще курИти, xy
ra. - ПоR. хурделиця. 

[хурба] <<Провина, злочин•> Нед, [хур
біт] <<бідняк; погана людина, шахрай* 
Пі, [хурбетство] <<шахрайство•> Нед, 
Пі; - не зовсім ясне; можливо, пов'я
зане з курбет у значенні <<дивний вчи
ноК•>, а також із етимологічно спорідне
ним рум. curba <<гнути, згинати•> (пор. і 
фр. courbe <<Кривий, зігнутиЙ•> ), що про· 
довжує лат. curvus <<КривиЙ•>. - DLRМ 
208. -Пор. курбет, хурлет. 

[хурrало] <<Карусель на льоду•> Па; -
експресивне утворення, що виникло 



внаслідок фонетичної видазміни (одзвін
чення к) первісного *хуркало, утворе
ного від хуркати <<Пролітати з шумом•> 
за допомогою суфікса -л( о). - Див. 
ще хуркати. 

[хурда] <<хворі або миршаві вівці, 
виділені в окрему отару•>, [хурдник] 
*Приміщення для хворих овець•>; - р. 
[хуfда-мурдаІ <<мотлох•>, [хурдьі-мур
дьі не.•>; - запозичення з турецько'/ 
мови; тур. hurda, hurde <<малий, дріб
ний; дріб'язок, непотріб•> споріднене з 
аз. хьtрда <<Малий, дрібний; мізерниЙ•>; 
походить від перс. хард, хорде <<дріб
ний, малий; незначниЙ•>. - Фасмер IV 
285; Радлов ІІ 1733. 

хурделиця <<завірюха•>, [фурделиця 
Ме, Мо, хурдилига Па, фурделига Дз, 
фурдилига ЛЧерк], хурделя, хурдига 
<<ТС.•>, [хурдистаІ не.•>, хурделити <<Хур
товинити•>, [хурдебелить, хурделЯть] 
<<хурделити•> Чаб, [фурделити, фурделі
ти Нед, фурділіти Ме, хурдилЯти Па] 
~тс.•>; - експресивне утворення, що ви

никло на основі слів хуртовина та 
метелиця. - Див. ще местИ, хурто
вИна. 

[хурдепа] <<Велика на зріст, невправ
на людина•> Па, [хурдеписькоІ не.•> 
Па; - експресивне утворення, можли
во, на основі слів хурда <<Миршава вів
ЦЯ•> та дурепа. -Див. ще дур. 

[хурдИга] <<в'язниця•>, [хурдига, фур
дuга] не.•>, [хурдигарняІ <<Те.; калан
ча•>; - запозичення з польсько'/· мови; 
п. furdyga <<буцегарня•> є видозміною сло
ва kordegarda (kordygarda) <<Приміщен
ня для військово'і варти; місце для три
мання під вартою заарештованих•>, що 
походить від фр. corps de garde <<Кара
ульне приміщення, гауптвахта•>, пор. іт. 
corte di guarda <<ТС.•> (дослівно «Корпус 
сторожі, охорони•>). - SW І 784; Sf. 
wyr. obcych 391; Bri.ickпer 257.- Див. 
ще гвардія, корпус. 

[хуріти] <<Вирувати, хвилюватися•> 
Нед; - експресивне утворення, оче
видно, пов'язане з хура <<завірюха•>. -
Див. ще хура2 • 

хур~ати <<Пирхати, форкати; пролі
тати (з шелестом); густи (про верете-

хуртовИна 

но)•>, хуркотати не.•>, хурчати <<Те.; 
дзижчати•>, хуркіт; - утворення зву
конаслідувального походження, пов' я
зані з вигуком хур-хур, що імітує шур-
. . П ф І ф 2 хп, шелеспння. - ор. ррр., ур . 
[хуркотій] (зоол.) <<вид кажана, 

Macroglossa•> Нед; - похідне утворен
ня від хуркотати; назва мотивується 
тим, що вночі, коли й літають кажани, 
особливо чутно, як шелестять (хур
котЯть) їхні крила. - УРЕ б, 58. -
Див. ще хуrкати. 

[хурлет <<Погана людина; шахраЙ•> 
Пі, [хурлетство] <<шахрайство•> Пі; -
р. [фурлейтІ <<Візник; дурень, нероба•>, 
lфурлей] не.•>; - запозичення з німе
цько'і мови; н. Fuhrleute «Візники•> (мн. 
від Fuhrmaпп <<ВізниК•>) - складне сло
во, утворене з іменників Fuhre «віз, ху
ра•> і Leute <<ЛЮДИ•>, спорідненого з свн. 
liute <<Вільний чоловік•>, двн. liut <<Народ•>, 
лит. liaudis <<Те.•>, лтс. laudis <<люди•>, 
укр. лЮди. - Фасмер IV 211; Кlu?e
Mitzka 438. - Див. ще люд, хура. 

хурма (бот.) «Південне плодове де
рево і його плід, Diospyros L.•>; - р. 
бр. хурма <<ТС.•>, болг. фурма <<фінік•>, м. 
урма, схв. урма «ТС.•>; - запозичення з 
тюркських мов, імовірно, з кримськота
тарсько'і або турецько'і; крим.-тат. xurma 
<<фініК•>, тур. hurma не.•>, як і аз. хурма 
<<ТС.•>, походять від перс. burmi:i <<фі
ніК•>. - Фасмер IV 285; Дмитриев 549; 
Веrп. І 406; Mikl. EW 91; Радлов ІІ 1734; 
Lokotsch 70. 

хуртовИна <<завірюха; буря, ураган; 
негода; нещастя•> УРС, Г, Нед, lч/ртаІ 
<<завірюха•>, хуртеча, [фуртечаj Ме, 
[хуртина] Нед <<ТС.•>, [хуртуна] <<Хур
товина•>, [фуртуна] <<Те.•> Ме, хурто
вИнити, ст. фортJJна <<доля, щастя; бу
ря•>; - р. [хуртаj <<завірюха•>, [хурто
вина] «Те.•>, фуртуна <<ТС.•>, др. фур
товина, фурстовина, болг. фортуна 
<<буря, урагаН•>, схв. фртуна «ТС.•>; -
утворене від давнішого хуртуна (<фур
туна), запозиченого з грецько'/ мови; 
сгр. нгр. q:юupтouva <<буря, ураган; не
щастя, лихо•> виникло внаслідок скоро
чення іт. fortuпa di mare <<буря, шторм 
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хур-хур 

(дослівно "доля моря")», перший ком
понент якого fortuna <<доля, фатум•> по
ходить від лат. fortona не.•>; фонетичні 
особливості укр. хуртуна, фуртуна су
перечать думці про тюркське посередни
цтво (Mikl. EW 58, ТеІ І 296). - Фас
мер-Трубачев IV 211-212; Богарод
ский УЗ ЛГПИ 130, 1957, 149-150. -
Див. ще фортуна. 

хур-хур, хурчати - див. хур
кати. 

хуста <<головний убір; шмат полот
на; (мн.) білизна•>, [хвуста Нед, фус
та Г] не.•>, хустИна, [фустИна Г, хус
тИця Г, Нед, фустка Г] <<ТС.•>, хустка, 
хусточка, [хусточник] <<Виготовлювач 
хусток•> Нед, [хустя] <<білизна•>, ст. ху
стка, хустьr <<білизна•>; - р. [хуста, 
хустка], бр. хуста, хустка, n. chusta, 
chustka, ст. chusta «хустка; одяг; біли
зна•>, слц. [chust, chustka], болг. фуста 
<<спідниця•>, схв. [фуштан] ~сарафан; 
бумазея•>; - псл. [xusta] розглядається 
як праслов'янський діалектизм, влас
тивий насамперед польському ареалу, 
при цьому xusta < *xut-ta, де *xut- по
в'язується з xytiti/xvatati, а <<тканина•> 
тлумачиться як <<здобич•> (3ССЯ 8, 117-
118; Kawczynski AfSIPh 11, 609-610, 
проти Фасмер IV 286); припускається 
також запозичення в укра"інську мову з 
румунсько"і; рум. fusta <•спідниця•>, як і 
алб. fustё «ТС.•>, походить від нгр. 
q:юuата <<спідниця•>, q:юuaпxvt <<довга су
кня•> (> тур. fistaп <<ВИд одягу•>), яке 
через іт. fustagпo «бумазеЯ•> зводиться до 
елат. fustaпum не.•>, що його виводять 
від ар. Fostat - старо"і назви Ка"іра; тоді 
у російській, білоруській та в західно
слов'янських мовах - з української, у пів
деннослов'янських - безпосередньо з 
румунсько·і або грецько'і; неприйнятні по
в'язання укр. хуста з псл. xQsa, від 
якого походять п. ст. chqsa нрабуван
НЯ•>, р. хуса не.» (Bri.ickпer PF 6, 16;. KZ 
42, 348; Веrп. І 400), з р. скут <<ону
ча•> (Bri.ickпer KZ 51, 238; AfSIPh 42, 
143, 186). - Фасмер IV 286; Фасмер 
ГС3 ІІІ 216; Sfawski І 89-90; Bri.ickner 
186; Матвеева-Исаева УЗ ЛГПИ 1954/ 
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хутрнна 

92, 98; DLRМ 324; Младенов 663; Mikl. 
ТЕ! І 296; Lokotsch 49-50. 

хутір, [хутор Нед, футір Шейк, 
футор Бі] <•хутір•>, хуторИще <<місце, де 
був хутір•>, [хуторнИк] <<фермер•> Нед, 
[хуторЯнє:\ь] ~мешканець хутора•>, ху
торЯнИн СУМ, Нед, хуторЯнство, 
ст. футорrь Тимч. Матеріали; - р. ХІі
тор, бр. хутар, п. futor, [chutor];
не зовсім ясне; припускається запози· 
чення з уг. hatar <<Кордон, межа•> (SW І 
308), до якого зводяться слн. hatar 
~межа, КраЙ>>, СХВ. хатіір <<НаЛеЖНі селу 
землі•>, укр. хотсір «ТС.•> (Веrп. І 386, 
406; Собалевский AfSIPh 33, 481, Лек· 
ции 128, ЖМНП 1911 май, 167); пов'я· 
зується (Фасмер IV 286-287; Кiparsky 
GLG 146; Matzeпauer 180) із двн. hun
taгi <<округа; село; район•>, дшв. huпdari 
<<ТС.•>; виведення з ар. qutr <<сторона, 
місцевість•> (Mikl. EW 91; Lokotsch 101; 
Горяев 403) викликає сумнів, оскільки 
цього слова немає в тюркських мовах, 

через посередництво яких арабізми по· 
трапляли в укра'інську. 

хуткИй <<Швидкий, жвавий, рухли
вий», [худкий] не.•> Бі, [хут{ськоj ~ху· 
тенько•> ВеБ, [нахутку) <<нашвидку» Л, 
схутка, ст. хуткій; - р. [хуткий], бр. 
хуткі, п. [chutki]; - псл. xutьkьjь; -
похідне утворення від хуть <<пожадли
вість, хтивість•>, чергуванням голосних 

пов'язаного з xoteti, xvatati. - 3ССЯ 8, 
118; Фасмер IV 286; Stawski І 88, SO 
18, 257; Веrп. І 399. -Див. ще хуть. 

[хУтра] <<внутрішня обмазка печі•>; -
семантично видозмінене запозичення з 
німецької мови; н. Futter <<Підкладка, під
шивка•>, від якого походить також укр. 
хутро (див.). 

[хутрнна] <<Одвірок; лутка•>, [фут
рuна, футрИння] <<лутка», [хутрува
ти] <<обмазувати піч глиною; уставляти 
одвірки (лутки); пришивати підкладку 
в чоботи•>; - ч. futro <<Підшивка; одвір
ки»; - запозичення з польської мови; 
п. futryпa не.•> утворене від п. futrowac 
<<покривати стіни вапном; оббивати до

шками; викладати піч вагнетривкою цег-



хУтро 

ЛОЮ•>, яке через н. fiШern <<Підбивати, під
шивати•> зводиться до н. Futter <<Підшив
ка•>. - BrUckner І ЗО; St. wyr. obcych 
2З8; Holub-Lyer 176. - Див. ще 
хутро. 

хутро <<Вичинена шкура цінного (хут
рового) звіра; шуба•>, [футро] «ТС.•>, [фу
терко] <<Шубка•>, [футрар, футрір 
Шейк] <<кушнір, хутровиК>>, [футрuн.а] 
«хутро•>, [футрuн.я] <<обшивка•> Шейк, 
хутровИк (спец.), хутровин.а, хутрян.uк 
(спец.), хутрЯн.ка <<шубка; покривало 
на ноги», хутровИй, хутрЯн.uй, хут
рувати <<Підбивати хутром•>, [футру
вати] <<ТС.•> Шейк, ст. футро Тим"ч. 
Матеріали; - р. [xymf.a, хутро], бр. 
футра (с. р.), [хутра, п. futro «ТС.•>, 
ч. futro <<Підкладка, підшивка•>, слц. fu
tro <<Те.; корм•>; - семантично видозмі
нене запозичення з німецько"і мови, мож
ливо, через посередництво польсько·і 
(на думку Потебні, безпосередньо з ні
мецько"і- РФВ 1880/4, 188); н. Futter 
<<Підкладка, підшивка•>, як і свн. vuoter 
<<Підкладка, футляр•>, двн. fuotar ( < fotar) 
<<ЧОХОЛ•>, СНН. voder <<ПіДШИВКа•>, дфриз. 
foder, дангл. fodor, дісл. foar «Те.•>, гот. 
fodr <<Піхви•>, споріднене з дінд. p~tram 
<<сховище, футляр•>, p~ti <<Захищає•>, гр. 
7rWJ.IO <<Покришка•>, хет. paddar <<КОШИК•>, 
що зводяться до іє. *ро- <<захищати, бо-

хухряти 

ронити•>.- Шелудько 51; Фасмер lV 
287; _Stawski І 242; BrUckпer ІЗО; Machek 
ESJC 148; Holub-Lyer 176; Кluge
Mitzka 227. - Пор. футлЯр. 

[хуть] <<Пожадливість, хтивість•> Нед, 
ст. хуть <<бажання; прихильнісТЬ•>; -
бр. [хуць] <<хотіння, бажання•>, п. chuc 
«nожадливість, хтивісТЬ•>, ч. слц. chut' 
<<СМаК; аПеТИТ; бажаННЯ>>; - ПСЛ. X<;?tb, 
чергуванням голосного пов'язане з xote
ti (> укр. хотіти); у польській мові, 
можливо, з українсько"і (пор. питоме 
п. ch~c).- Фасмер lV 271; Stawski І 
88; BrUckпer 186; Machek ESJC 209-
210; Holub-Kop. 144; Holub-Lyer 206; 
Bern. І З99. -Див. ще хотіти. 

хух, хухати - див. ху. 
[хухри] <'нутрощі (здебільшого, риб

ні)•> Нед; - запозичення з польсько·і 
мови; п. chuchro <<Нутрощі; шлунок риби; 
дуже худа, знесилена людина•>, ст. huchro, 
kuchro <<ТС.•> є експресивним утворенням 
від дієслова chuchac <'хухати, дмуха
ТИ». - SW І З05; Stawski І 87. -Див. 
ще ху. - Поf. хухряти. 

[хухряти <<сортувати, розбирати•>, 
[хухрити] <<лускати (насіння)•>; - оче
видно, експресивне утворення, що ви

никло в результаті контамінацїі слів 
хухати й чухрати. - Stawski І 87. -
Див. ще ху, чухрати. - Пор. хухри. 



[цабанИти] <<Лаяти, клясти; говори
ти безглуздя; правити зависоку ціну 
СУМ; підіймати Г, Нед•>, [прицаба
нитиІ <<ПрИТЯГТИ•>, (прицабунити) <<СХО
ПИТИ•>; - запозичення з польсько'/ мо
ви; п. [саЬапіс] <<лаяти, бештати•> похо
дить від саЬап <<ВИд великого барана; 
незграбна людина•> (пор. укр. псЯчити 
від пес), що є змазурованою формою 
запозиченого з украУнськоі мови слова 
сzаЬап <<чабан; подільський віл•>. -
SW І 251. - Див. ще чабан2 • -·Пор. 
сабаннти, цебенИти. 

[цабати 1 ] <<Повільно йти, плентати
СЯ•> Г, ВеУг, [цИбати] <<ТС.•>; - очевид
но, фонетичний варіант дієслова чапа
ти, можливо, під впливом цИбати. 

[цабати2] «nогано щось шити•> Мо; -
очевидно, експресивне утворення на ос

нові слова стібати, пор. афективні [сціб
гати] <<СТібатИ•> Нед, lсцібом) <<ОДИН із 
способів вишиванНЯ•>. - Див. ще сті
бати. 

[цабатися] <<Кидатися, борсатися Г; 
пручатися ВеЛ•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, є похідним від вигуку цабе (див.). 

цабе (вигук, яким завертають волів 
праворуч; праворуч; поважна персона), 
[сабеj, соб-цебе ВеБ, [цабей] (вигук, 
яким спрямовують коней і волів пра
во\)уч) Л. цабекати; - р. [цобе], [цоб], 
п. [саЬе]; - слово виникло в результа
ті злиття прийменника од (від) із за
йменником себе: од себе > д' себе > цебе > 
цабе; у російській і польській мовах з 
укра'інсько·і. - ВеЛ 479; Фасмер IV 
304; Преобр. ІІ, вь1п. последний 48; Го
ряев 404.- Див. ще од, себе. - Пор. 
ксобі, цоб. 

[цайr] <<матерія, тканина•> Куз; -
п. cajg <<бавовняна тканина, товста й 
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ц 
міцна, вживана на робочий одяг•>, ч. 
cajk <<бавовняна тканина•>, слц. cajg, 
cajch «ТС.•>; - запозичене з німецькоУ 
мови, можливо, через посередництво 

польськоУ; н. Zeug <<Матерія, тканина; 
приладдя; дурниці•> пов'язане із zieheп 
<<ТЯГТИ•>, до якого зводиться також н. 

Zug <<рух; потяг•>. - СЧС 319; Sf. wyr. 
obcych 100; Kogalinski 152; Вгі.ісkпег 
55; Machek ESJC 80; Holub-Lyer 110; 
КІ uge-Mitzka 881, 883. - Див. ще цуг. 

[цайзлик] (орн.) <<чиж, Friпgilla spi
nus•> ВеУг, [цайликІ <<ТС.•> Куз, Шарл; -
видозмінене питомим суфіксом -лик 
(пор. щИглик, зЯблик) запозичення з ні
мецькоУ мови; н. Zeisig <<ЧИЖ•> походить 
від свн. zїsik, снн. zїsek <<ТС.•>, що зво
дяться до західнослов'янських назв 
ЦЬОГО Птаха (пор. Ч. cizek, ВЛ. cizik, НЛ. 
cyzyk, СЛЦ. ciz(ik). - S}awski І І 33; 
Bri.ickпer 83; Machek ESJC 104; Holub
Kop. 94; Кluge-Mitzka 878. - Див. 
ще чиж1 • 

[цаль] <<дюЙМ•>, [цол] «ТС.•> Дз НЗ 
УжДУ, [цалИнка] <<дюймовочка•> Нед, 
[цал{вка] <<міра в 24 дюйми; шалівка 
завтовшки І дюйм•>; - бр. цаля <<дюйм•>, 
п. саІ, ч. coul, СЛЦ. сбІ, ВЛ. соІ <<ТС.•>, 
бОсТІГ. цол <<Міра ширини водогінних 
труб•>, схв. цол <<ДЮЙМ•>, слн. соіа 
<<ТС.•>; - запозичене з німецькоУ мови 
через посередництво польської; н. Zoll 
<<дерев'яна колодка; дюйм•> споріднене з 
СНН. toJ(Ie) «СУЧОК•>, ГОЛ. toJ <<ДЗИГа•>, ЩО 
зводяться до іє. *del- <<розколювати, дріб
но різати, майстерно обтісувати•>, з яким 
пов'язані дінд. dalayati <<Коле, дає трісК•>, 
dalati «Тріскається, лопає~. гр. оаіОаЛщ 
<<МаЙстерНО зроблеНИЙ•>, OatO<iМW <<ОЗДОб
ЛЮЮ, прикрашаю•>, лат. dоІб «обтісую, опо
ряджую•>. - Дзендзелівський НЗ УжДУ 



цампель 

14, 87; СЧС З 19; Шелудько 52; BrUckпer 
55; Machek ESJC 89; Holub-Kop. 87; 
Holub-Lyer 115; Кluge-Mitzka 887-
888; Walde-Hofm. І З64. 

[цампельІ <<шмарклина; бурулька•> 
ВеБ, [цu.мпель] <<бурулька•> тж, lцо.мп
лЯх <<ТС.•> ВеБ, Ник, цу.мпель <<ТС.•> 
тж]; - результат експресивно·і фоне
тичної видазміни слова с6.мпель <<ТС.•>; 
пор. п. ст. сореІ <<бурулька•>, суреІ <<гос
трий кінець яко"ісь речі•>. - SW І З49, 
ЗбЗ. - Див. ще сомпель. 

[цаністfа] <<торба, саквояж•> Нед; -
п. [ taпistra <<Чабанська торба; (військ.) 
ранець•>, torпistra <<ранець•>, ч. taпistra 
<<Торба•>, toпistra <<ТС.•>, слц. taпistra <<Мі
шок, торба, ранець•>; - фонетично ви
дозмінене запозичення із західнослов'ян
ських мов, де джерелом відповідних слів 
є уг. ст. taпyiztra (новіша форма tariszпya 
~Торба>>), ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО СГр. ТауютрОУ 
*торба для годівл~ конеЙ•>. - SW VII 
19; Machek ESJC 6З5; MNTESz ІІІ 
85З. - Пор. торністра. 

[цанцура] <<осуд, гана» Нед, [цан
щjрити] <<судити, ганити•> тж; - не зо
всім ясне; можливо, експресивне утво
рення, пор. ч. сапсаtі <<теревенити, ба
зікати•>, етимологія якого неясна. 

цап' (зоол.) <<Козел, Hircus vallaco
rum•>, цапенЯ, [цапень] <<стрибок цапа•> 
Нед, [цапИ] <<Підставка для пиляння 
дров•> ВеУг, [цапИна] <<Козлине м'ясо; 
козлиний запах•>, цапИха, [цапнЯ] (зб.) 
щаnи•>, [цапур] <<ЦаП•>, [цапура] <<Коза•>, 
[цапуря] <<вівця•> Дз Доп. УжДУ, [цап'Ю
га], цапИний, [цаплений] <<скажений•>, 
[цаплЯчий] <<цапиний•>, [цап'ячий] «ТС.•> 
Нед, Куз, цапа, цапк:и, цапк:6.м (стати), 
[цапк:увати] <<ставати цапки•> Нед, [п6-
цапк:и] <<Цапки•> Нед, [зцапіти] <<стати 
дурним (як цап)•>, [оцапіти, прицапі
ти ВеУг] <<ТС.•>; - п. сар <<баран; цап•>, 
ч. [сар] <<цап•>, слц. сар, м. [цап], схв. 
(цizn), CJ1H. сар «ТС.>>; - ПСЛ. сар-ь; -
давнє запозичення з романських мов; 

рум. \ар <'цап•>, іт. zappo, [tsappu] <<ТС.•> є 
словом вівчарсько"і карпато-альпійсько"і 
культури ( Фасмер IV 288-289; Sche
ludko 146; Stawski І 54-55) і, можливо, 

цапати 

являє собою субстантивований вигук 

для підкликання цапів (Machek ESJC 81 ); 
припускалося також, що слово запозиче

не через посередництво албансько·і (алб. 
thap) та румунсько"і мов з лат. сарег 
<<цап•> (пор. дісл. hafr «ТС.•>), що зводить
ся до іє. *kapro- <<ЦаП•> (Вегп. І 120-121; 
Meyer EW З87; Walde-Pok. І 157); зі
ставлялося З Перс. capis, capes <<ОДНоріч
НИЙ козел•>, ос. coew <<(некастрований) 
КОЗеЛ», дтюрк. cabis <<ПЇВрічне козе
НЯ•> (Абаев И3СОЯ І ЗО7; Георгиев БЕ 
1966/4, 298). - Дзендзелівський Доп. 
УжДУ 4, 108; 3ССЯ З, 172-17З; Пре
обр. ІІ, вьrп. последний 42; Трубачев 
Назв. дом. жив. 89; BrUckпer 56; Roz
wadowski RSI 2, 109; Machek ESJC 81; 
СгапjаІа 2З 1-2З2. 

[цап2 ] <<Прилад для міряння землі•> 
Дз НЗ УжДУ XIV 9З; - результат се
мантичної видазміни слова цап. - Див. 
ще цап 1 • 

[цапак] (бот.) <<Жовтушник сірува
тий, Erysimum canesceпs Roth.•> Mak; -
не зовсім ясне; можливо, як назва бу
р'яну, що засмічує лани, пов'язана з [ца
пати] <<рвати, смикати•>. - Словн. бот. 
206. - Див. ще цапати. 

[цапар] <<частина тонкого стовбура, 
пристосавана для носіння сіна•>; - при
пускається запозичення з румунської 
мови; рум. tapoi <<великі вила•> утворе
не за допомогою суфікса -оі від teapa 
<<загострений кіл•> - слова слов'ян
ського походження, спорідненого з укр. 

чіпати (Scheludko 146; DLRМ 892); мо
жна припустити також, що цапар є по
хідним утворенням від цапати <<ТЯГ
ти•>. -Див. ще цапати, чіпати. 

[цапати] <<рвати, смикати, хапати, 
тягти•> Нед, Куз, [цапити] «rc.•> Нед, 
цап <<вигук на позначення швидко"і дїі, 
хапання•>;- р. цапать <<Хапати; бити•>, 
бр. цапаць <<хапати; щупати•>, п. сарас 
<<Хі.!пати•>, ч. capati <<дріботіти, тупотітИ•>, 
СЛЦ. capat' <<Гамселити; чалапаТИ•>, ВЛ. 
сарас <<Важко ступати; незграбно хапа
ТИ•>, нл. capas <<плентатися; хапати•>, болr. 
цапам <<чалапати; бруднити•>, м. цапа 
<<Ходити по болоті; ходити брудними но-

227 



цаперка 

гами•>, схв. [цапати] <•кусати (про змію)•>, 
СЛН. capati <<ВаЖКО ЙТИ>>; - ПСЛ. capa
ti/ capiti; утворення від звуконасліду
вального вигуку цап!, аналогічне псл. 
Xapati; ПОр. ЛИТ. capt «ЦаП, ХаП>>, Capnoti 
<•хапати•>, лтс. zapst, zapt <•ТС.•>. - 3ССЯ 
З, 171-172; Фасмер IV 289; Преобр. 
ІІ, вьrп. последний 42; Stawski І 55; 
BrUckпer 56; Machek ESJC 81; Ho
lub-Lyer 110; Schuster-Sewc 92; Мла
денов 674; Skok І 252; Bern. І 121; 
Fraeпkel 69. - Пор. сіпати, хап! 

[цаперка] <•рискаль•>; - не зовсім яс
не; можливо, виникло в результаті фоне
тично·/ видазміни первісного *саперка під 
впливом цапати. - Див. ще сапа1 , 
цапа ти. 

цар «монарх, володар яко"Ісь кра"Іни•>, 
царат, [царева] <•цариця•>, царевич, ца
ренко, царенЯ, царИзм, царИха, царИця, 
lцарівець] <•монархіст•> Нед, царівна, [ца
рівнИця] <•Цариця•>, [цар{вство] «Цар
ство•>, [царівщина] <•регалі Я•> Нед, [цар
ків на] Бі, [царка] Бі, [цар6вич] <•Царе
вич•> Нед, царство, [царченко] <•син 
царенка•> Бі, [царя[ <•цариця•> Пі, царЯ, 
[царянець, царянин] <•Підданець царя; 
рояліст•> Пі, lцарівний], царствений, 
[царювалийІ <•той, що царював•> Пі, ца
рИти СУМ, Нед, царствувати СУМ, 
Нед, царювати, між царів' я, межицар
ство Нед, ст. цара (1627 р.);- р. царь, 
бр. болг. м. цар, lW·,~apь, цьсарь, ~t,сарь, 
п. вл. нл. car, ч. [carJ, слц. слн. car, схв. 
цар, стсл. ц'і;,сАрь; - запозичення з ро
сійсько·/ мови; р. царь виникло в резуль
таті скорочення др. цtсарь, стсл. 
ц'і;.сАрь > цьсАрь, що походять від імені 
Caesar (подібні скорочення - allegro 
форми - характерні для слів і слово
сполучень, що позначають титули: р. 

сударь < государь, п. jegomosc < jego 
mitosc, дат. bisp <•єпископ» < biskop, 
англ. kiпg <•Цар, король•> < дангл. 
супіпg); виведення безпосередньо з лат. 
Caesar (Jiгecek AfSIPh ЗІ, 450; Bohac 
LF З5, 224) зайве; не мають підстав гіпо
тези про походження з гот. *Kaisareis 
(Stender-Peterseп З50-З51; Сергиевский 
ТрудьІ ИРЯ ІІ З57), сгр. хаіаар (Віг-
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kenmajer JP 2З, ІЗ9). - Фасмер IV 
290-291; Преобр. ІІ, вьІП. последний 4З; 
Stawski І 55; BrUckner 56, 59; Machek 
ESJC 81; Holub-Kop. 8З; Holub-Lyer 
ІЮ; Младено в 67 4; Вегп. І 127; Meillet 
Etudes 110, 184. - Див. ще цісар. 

[цара] «натовп, юрба Нед; чужа сто
рона Г•>; - запозичення з румунсько"/ 
мови; рум. ~ага <•Країна, край, область; 
(заст.) простолюд, селяни•> походить 
від лат. terra <•земля•>; щодо розвитку се
мантики ПОр. болr. хара <<ЛЮДИ>>, ЩО 
ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр. XWpa <•Простір; область, 
край, місцевість; село•>.- DLRМ 891; 
Младенов 670. - Див. ще царИна. 

[царгати] <<смикати, рвати•>; - оче
видно, результат контамінацїІ слів тор
гати й цапати. - Див. ще торгати, 
цапа ти. 

[царенИк] (ент.) «жук-олень, Luca
пus cervus•> ВеУг; - похідне утворення 
від слова цар; назва мотивується тим, 
що жук має роги, схожі формою на ко
рону. - Див. ще цар. 

[царик'] (іхт.) <•Йорж, Асегіпа cerпua 
L.•> Нед; - п. [caryk] «ТС.•>; - результат 
семантично·/ видазміни слова царик -
здрібніло-зневажливого утворення від цар; 
назва мотивується, можливо, тим, що 

йорж винищує ікру та личинок інших 
риб. - Маркевич-Короткий 17З-174; 
SW І 256. -Див. ще цар. 

[царик2 ] (орн.) <•валове очко, Troglo
dytes troglodytes L.•> Г, Шарл, ВеНЗн; -
схв. цариh, царйh <•тс.•>; - назва по
в'язана з царик <•маленький цар•>, оче
видно, як часткова калька німецько·/ на
зви птаха Zauпkoпig або французької 
roitelet. - Воїнств.-Юст. ЗЗ2-ЗЗЗ. -
Див. ще цар. 

царИна <•брама при вході до села; 
лан, поле, вруна; вигін, сіножать; (пе
рен.) галузь•> СУМ, Пі, Ме, [царинка] 
<•галявинка•>, царИнник <•сторож; пас
тух•> УРС, Мо, tцарИннИй] <•стосовний 
до царини; лановиЙ•>, Нед, [зацаринсь
кий] <•ТОЙ, що перебуває за цариною•>, 
[прицаринок] «ділянка землі•> Нед; -
р. [царина, царана] <•поле, вигін•>, п. 
[саrупа] <•лан•> (з укр.); - запозичення 



царичка 

з румунської мови; рум. tагіпа <<Поле, лан, 
нива, рілля•>, як і \ага <<Країна, область, 

край, місцевість•>, походять від лат. terra 
~земля; край, країна•>; виведення слова 
царИна від цар (Вегп. І 127) є помил
ковим.- РМ 1937/7, 299; Scheludko 
146; Фасмер IV 290; Rozwadowski RSI 2, 
74; Mikl. EW 27. - Див. ще терен2• -

ПоІJ. цара. 
[царичка] (бот.) <<беладонна лікар

ська, Atropa belladonпa L.•> Mak; - п. 
[caryczka] «ТС.•>; - назву утворено лек
сико-семантичним способом від слова 
царuчка, похідного від царИця, можли
во, з огляду на подібність квіток ціє"І ро
слини до (царсько"/) корони. - УРЕ 1, 
390. - Див. ще цар. 

[царка ісидаІ (зоол.) <<Королівський 
корал, Isis hippuris•> Нед; - пов'язане 
з цар; назву утворено як часткову каль

ку німецької назви цього корала Koпigs
koralle - складного слова, перша части
на якого Konig <<король, цар•>. - Див. 
ще цар. 

[царок] <<загорода для свійських пта
хів або телят•>, [оцарок] <<ТС.•> Scheludko, 
[царкувати] <<обгороджувати•> Нед; -
п. lcarek] <<Місце для куреЙ•>, ч. [carek], 
слц. carok нс.•>: - запозичення з ру
мунської мови; рум. tarc <<зимовий за
гін для ягнят; огорожа навколо стогу 

сіна•> походить від лат. circus <<КОЛО•>. 

Scheludko 146; Machek ESJC 81. -
див. ще циfк. 

[царсил (бот.) <<дельфіній високий, 
Delphiпium elatum L.•> Mak; - не зо
всім ясне; можливо, виникло внаслідок 
деетимологізацїІ інша·/ назви цієї росли
ни - цар-з{лля (можливо, з давніша·/ 
чар-з{лля). - Бісюліна-Клоков 122; 
Нейштадт 254; УРЕ З, 287. - Див. ще 
зело. 

[царук] <<дуже мала на зріст люди
на•> Па; - неясне; можливо, виникло в 
результаті деетимологізацїІ і вторинно
го зближення з цар запозиченого з ні
мецько·/ мови Zwerg <<Карлик, недорос
ток»; пор. ч. cvrcek <<ТС.•> т<гго самого по
ходження. - Machek ESJC 92; Holub
Lyer 116. 

цвенькати 

[цахати] <<Норовити, намагатися•>: -
неясне. 

[цахнути] <<Падати, валитися•> Нед; -
очевидно, афективне суфіксальне утво
рення, подібне до бахнути, жахнути, 
пор. також сохнути. 

[цацка] <<Крапочка•> Бі, [цацки] <<При
краси, візерунки•> тж, цЯцька <<Прикра
са; дрібничка•>, цяцЯнка <<дрібниця•>, 
r цяцькуватий] <<білий з брунатними пля
мами (кінь, віл)•>, цяцькувати <<При
крашати, оздоблювати•>, вицяцьк6вува
тися <<Прибиратися; розмальовувати
ся•>; - експресивне утворення, що ви

никло в результаті контамінацїІ слів 
цЯтка <<ПJІямка, крапка•> і цЯцька <<ЦЯ
ЦЯ•>, ПОр. ЛИТ. саса <<(дівоча) ПрИКра
са•>. - Див. ще цЯта, цЯця. 

[цвайка] <<довга жердина, якою при
тримують пліт біля берега•>; - не зовсім 
ясне; можливо, виникло на основі сло

ва шваика <<Шпиль; товсте шило•> під 
впливом .цвак <<Паличка•>. - Див. ще 
шИти. 

[цвак] <<паличка в ткацькому чов
никові, на яку надягається шпулька з 
нитками•>, [цьвакІ <<ТС.•>; - очевидно, 
результат фонетико-семантично"і видо
зміни слова цвях, пор. н. бав. [zwackl 
<<ЦВЯХ•>. - Stawski І 134. - Див. ще 
цвях. 

[цварка] (бот.) щмин піщаний, Heli
chrysum areпarium L.•> Mak; - резуль
тат фонетично·і видазміни іншо"і назви 
ціє"і рослини сварка; початковий ц- з'я
вився під впливом ще одніє"і назви ціє"і 
само·і рослини цмин. - Див. ще сварка. 

[цваркати] <<цвірінькати; (перен.) 
ГОВОрИТИ Незрозумілою МОВОЮ•>, (чвар
кати] <<Говорити незрозумілою мовою•>, 
[шваркати] <<цвірінькати•> ВеЗн; - зву
конаслідувальне утворення, що являє со
бою фонетичний варіант дієслова цвір
кати. - Див. ще цвіркати. - Пор. 
цИркати. 

цвенькати <<говорити чужою мовою, 
для яко"і характерні звуки ц, дз; щебе
тати (про птахів); лепетати (про дити
ну) Нед•>, [цвеникІ <<хвалько•>, [цвернюхІ 
<<базіка•>, [цвенькач] <<той, що бряж-
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чить шаблею>> Нед; - р. цвенькать 
<<Кричати цвень (про птахів); давати 
дзвенячий звук (про кулю),>, цвuнькать 
«ТС.>>, слц. zvendzat' <<дзвеніти>>; - по
хідне утворення від звуконаслідуваль
ного вигуку цвень, що імітує крик де
яких птахів, зокрема синиць; первісне 
значення <<щебетати>>, інші значення вто
ринні, метафоричні; до словотвору пор. 
дзенькати, бренькати. - ССРЛЯ 17, 
561. - По\). цвікати, цвіркати. 

[цвечки] (бот.) <<слива садова, Prunus 
domestica L.>> Mak; - запозичення з 
німецько"/ мови; н. Zwetschke, Zwe
tsch(g)e <<ТС.>> ЯВJ1ЯЄ собою фонетичну ви
дозміну пн.-іт. davascena «ТС.>>, похідного 
від лат. damascёna (pruna) <<дамаські сли
ВИ>>, ЯКе, ЯК і СГр. Oaf..ICIO:IO]VOV <<ТС.>>, утво
рене від Damascus (гр. ~а,.юах6<;;) -
назви міста Дамаска, звідки походить 
цей сорт слив. - Кluge-Mitzka 895-
896; КІеіn 398. 

[цвнбики] <<солодощі>> До; - ре
зультат фонетично·/ та семантичної ви
дозміни слова цв{баки <<сухарі>>. - Див. 
ще цвібак. 

[цвик1 ] (у виразі червоний, як цвик 
<<дуже червоний (наприклад, про щоки),>) 
Па; - запозичення з польсько·/ мови; у 
польському вислові czerwony jak cwik 
останнє слово пов'язане зі cwik <<Птах, 
що використовується як принада>> (мисл.); 
заnозичене з німецько·/ мови; свн. (Distel)
zwig, вн. tistl-zwik <<ЩИГОЛЬ>>. - Stawski 
І 134; Bri.lckner 68. -Див. ще цвик2 • 

[цвик2 ] (орн.) <<Не цілком кастрова
ний півень>> ВеНЗн; - бр. [цвік] <<Те.», 
ч. cvikef <<гермафродит>>; - запозичен
ня з nольсько·/ мови; п. cwik «Те.'> по
ходить від н. Zwick <<статево нерозви
нена, безплідна істота>>, пов'язаного з 
дієсловом zwicken <<щипати>>. - Sfawski 
І І 34; Bri.lckner 68; Machek ESJC 91. 

[цвИкля] (бот.) <<ВИд буряка, Beta 
сісІа (буряк звичайний, Beta vulgaris 
L.),> Нед, Куз, Mak, [l{викла, цвікла] 
«ТС.>> Mak, lцвиковнuкj «ВИд ясенцю, 
Dictamпus fraxinella Lenk. Нед, ВеНЗн; 
ясенець білий, Dictam'nus albus L. 
Mak>>; - ч. cvikla <<буряки>>, слц. cvikla 
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<<буряК>>, болг. цвекло, м. цвекло, схв. 
цвекла, слн. [сїkІа, c"lkva] <<буряК>>; -
запозичення з nольської мови; п. cwikfa 
«ТС.>>, через посередництво давньорусько"/ 
мови (пор. др. сеуккь - Ізб. 1073) запо
зичене разом із рослиною з ВізантїІ (сгр. 
O"EUTAOV > O"EUXAOV <<ТС.>>); на слов'янсь
кому грунті відбулася метатеза сев- ~ 
еве- та заміна св- ~ цв-; припускаєть

ся вплив елат. сісІа <<ТС.», що також 
зводиться до сгр. аєuхЛоv; назву цви
ковнuк (< *цвикольник) <<ясенець>> утво
рено від цвuкля з огляду на подібність 
листя рослин. - Бісюліна-Клоков 193; 
Sfawski І 134-135; Bri.lckner 68; Ma
chek ESJC 91; Holub-Lyer 115; Мла
денов 674. -Див. ще свекла. 

[цвикнути] <<прищепнути; підріза
ТИ>> ВеЛ; - запозичення з німецько·/ мо
ви; н. zwicken <<щипати, смикати>> спорід
нене з дангл. twiccian, англ. twitch <<сми
кати, тягти, щипати>>. - Кluge-Mitzka 
896. - Див. ще цвіг. 

[цвнколь] <<Клин під рукавом со
рочки» Нед, Куз, [цвuкол] <<ТС.>> Ба; -
бр. цв{кля, [цв{кель], п. (рідк.) cwikiel, 
ч. cvikl, слц. cvik «ТС.>>; - заnозичення 
з німецько"/ мови; н. Zwickel <<КЛИН>>, 
свн. zwickel <<ТС.>> пов'язані з дієсловом 
zwicken <<щипати, смикати>>. - Ше
лудько 52; SW І 418; Hoiub-Lyer 115; 
Кluge-Mitzka 896. - Пор. цвіг. 

lцвиліти] <<дfатувати>> Бевзенко НЗ 
УжДУ, [цвілuти ; - р. [цвелuтьІ <<драту
вати, мучити>>, [цвuлить (ся)) <<плакати 
(про дітей)>>, бр. цвял{ць <<дражнити, ят
рити>>, др. цвилити <<ГОЛОСНО ПЛаКаТИ>>, 

цвtлити «Томити; набридати>>, цвtлить 

<<МУЧИТИ>>, СЛЦ. cviJikati <<ЦВіріНЬКаТИ>>, ВЛ. 
cwiliC <<набридати; ятрити,>, нл. cwilis 
«ТС.>>, болг. цвuля <<іржу (про коня)>>, м. 
цвила <<ірже (кінь); пищить (пташка); ту
жить>>, схв. цвu;ьети <<сумувати; скигли
ти>>, цвелити <<засмучувати>>, слн. cviliti 
<<ВерещаТИ>>, СТСЛ. ЦRЮ'"1'Н, ЦRHI\t.1'H 
<<плакати; оплакувати; голосно скаржити

СЯ>>, цкt.І\н1'н <<ТС.>>;- псл. cviliti/kviliti 
звуконаслідувального походження, чергу

ванням голосних пов'язане з cveliti/kve-
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liti; kv > cv· перед е, можливо, ще на 
праслов'янському грунті; для cvi- при
пускається аналогійне походження (Ша
хматов Очерк 103). - Бевзенко НЗ 
УжДУ 26/2, 174; 3ССЯ 13, 159-160; 
Фасмер IV 293; Младенов 675; Вегп. І 
657. - Див. ще квилИти, квілити. 

[цвиндух] (бот.) <<борщівник євро
пейський, Heracleum sphondylium L.•> 
Нед, Mak; - неясне. 

цвИнтар <<КЛадовище; церковний двір•> 
УРС, СУМ, Нед, [цвентар О, цвuндар 
Па, цв{нтар Г, цв6нтар Дзендзелівсь
кий УЗЛП, цментір ВеЛ, цминтар тж, 
цмuнтарь О, цмонтар Нед, цuнтар 
Дзендзелівський УЗЛП, цuнтір Г] <<ТС.•>, 
[цвинтарuще] <<Місце, де був цвинтар; 
кладовище» Нед, ст. цвинтар'Ь; - р. 
[цвьrнтарь], бр. цвінтар, п. cmeпtarz 
4ТС.•>; - запозичення з польської мови; 
п. cmeпtarz, [cwentarz] походить від елат. 
coemeпterium (< coemёtёrium) «Те.•>, де 
приголосний n з'явився під впливом 
лат. caemeпtum <<Необроблений бутовий 
камінь•>, caemeпticius <<Вибудуваний із 
необробленого бутового каменю»; елат. 

coemёtёrium <<цвинтар•> походить від сгр. 
KOIJ..IflnlptOV «ТС., Місце СПОКОЮ>>, утворе
НОГО від Гр. XOtJ..If']ffi~ <<ЛеЖаННЯ, СОН>>, ЩО 
споріднене з XOІJ..ІCtW <<ЛЯгаю спати, за
синаю•>. - Фасмер IV 293; Вгі.ісkпег 
66; Kartowicz SWO 103; Вегп. І 129-
130; Mikl. EW 147. -Пор. кИмати. 

цвИнтарка (бот.) •золототисячник 
зонтичний (окружковий), Ceпtaurium 
umbellatum Gilib. (Erythraea ceпtaurium 
Pers.)•>, [цвинrпарник] <<ВИд роговика, 
Cerastium vulgatum L.•> Mak; - назви 
двох перших рослин виникли внаслідок 
зближення зі словом цвuнтар "/хньо"/ 
латинської назви centaurium, утвореної 
від ceпtaurus <<кентавр•>, похідного від 
rp. хЄvтсхuро<;; «ТС.•>, оскільки, за дав
ньогрецькою міфологією, цю рослину з 
лікувальною метою використовував один 
із кентаврів (Хірон); мотивація найме
нування роговика не зовсім ясна. -
Нейштадт 443; Бісюліна-Клоков 155. -
Див. ще цвИнтар. 

цвікати 

[цвист] <<одна пара ниток основи (у 
ткача)•>; - фонетично видозмінене за
позичення з німецько·/ мови; н. Twist, 
[Zwist] <<машинна пряжа•> походить від 
zwi(e)-, zwei, спорідненого з псл. d(ь)va, 
укр. два. - Шелудько 52; Кluge-Mitzka 
799, 897-898. -Див. ще два, твіст2• 

[цвитУчка] (бот.) <<троянда бенгаль
ська, Rosa chiпeпsis Jacq. (Rosa benga
leпsis Pers., Rosa semperfloreпs Curt.)•> 
Mak; - похідне утворення від неза
свідченого *цвитучий - дієприкметни
ка від цвuсти, що є фонетичним варіан
том дієслова цвістu. - Див. ще цвіт. 

[цвібак] <<сухар•> Куз; - запози
чення з німецько·/ мови; н. Zwieback 
<<Те.•> виникло як калька іт. biscotto 
<<сухар, печиво, (букв.) двічі спечене•> і 
є складним словом, утвореним з основ 

числівника zwie- від zwei <<два•>, спорід
неного з лат. duo, гр. ouw «ТС.•>, псл. 
d(ь)va, укр. два, та дієслова Ьасkеп <<пек
ТИ•>, пов'язаного з свн. Ьасkеп, двн. 
bahhaп, дангл. Ьасап, англ. bake, дісл. 
baka <<Те.•>, що зводяться до іє. *Ьhоg
<<гріти, пекти•>. - Кluge-Mitzka 43, 894, 
896; Кlein 141.- Див. ще два. 

[цвіг] <<батіг, канчук•> Нед, [цвігач] 
<<ТОЙ, що батожить•> Нед, [цвяск] <<свист 
(від удару батога)•> ВеБ, цвuгати 
<<стьобати, батожити, періщити; бити; 
литися струменем•>, цвrгати, [цвЯг
нути] tTC.•>; - запозичене, як і бр. 
(цвік] <<КараННЯ різкаМИ•>, П. cwik <<бува
ЛИЙ, досвідчений; пройдисвіТ», ч. cvik 
<<вправа; навичка•>, з німецько·/ мови; н. 
[Zwick] <<Кінець батога; удар батогом•> 
пов'язане з zwickeп <<щипати, смикати; 
[бити батогом]•>, спорідненим з двн. 
gizwickaп <<щипати, смикати•>, гол. twik
keп, дангл. twiccian, англ. twitch .те.•>. -
Sta\vski І 134; Machek ESJC 91; Holub
Lyer 115; Кluge-Mitzka 896; КІеіп 1668. 

[цвіга] (бот.) <<Люцерна серповидна, 
Medicago falcata L.•> Куз, ВеНЗн; -
неясне. 

цвіготати <<цвірінькати•>; - очевид
но, фонетичний варіант дієслова [сві
готати] <<ТС.•>. -Див. ще сверготіти. 

цвікати <<(різко) говорити, грубити; 
дорікати•>; - р. [цвuкать] <<цвірінька-
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ТИ•>, [цвЯкать] <<говорити ц замість ч, 
ш, Щ•>, ч. cavykovati <<Шуміти, сканда
лити•>, слц. [Cvikat'] <<цвірінькати, щебе
тати•>, слн. cvikati <<Пищати, верещати. 
цвірінькати•>; - псл. cvikati; утворення 
звуконаслідувального характеру, ана
логічне до тИкати, шИкати і под.; при
пущення про безпосередній зв'язок з 
kvikati/kvicati (Вегп. І 656) є зай
вим. - ЗССЯ З, 197; Фасмер IV 29З; 
Popovic RES ЗІ, 101-103. - Пор. 
цвіркати. 

цвілИ:ти 1 
- див. цвиліти. 

[цвілИ:ти2 ] <<стьобати, періщити•>; -
експресивне утворення на основі цві
гати <<стьобати, батожити, періщити•> і 

[цвиліти] <<дратувати, турбувати»; при
пускається безпосередній зв'язок з цви
літи, др. цвtлити <<мучити•> (Фасмер 
IV 292; Младенов 675; Вегп. І 657). -
Див. ще цвиліти, цвіr. 

[цвіліх] (текст.) <<ТИК•> Куз; - р. 
[цвuлик] «ТС.•>, бр. [цвіліх] <<клин у ру
каві сорочки•> Носович, п. cwelich <<ТИК>>, 
ч. cvilich, cviliпk, схв. цвuлик «ТС.•>; -
запозичення з німецької мови; н. Zwil(li)ch 
<<ТИК•> (свн. zwilich, двн. zwilih) являє 
собою субстантивований прикметник, 
що виник як часткова калька лат. Ьі!Тх 
<<двонитковий, подвійний (про тканину)•> 
і є складним словом, утвореним з основ 

слів zwie-( < zwei) <<два•> та лат. !Tcium 
<<нитка, стрічка•>, яке достовірної етимо
логі( не має. - Шелудько 52; Machek 
ESJC 91; Holub-Lyer 115; Кluge-Mitzka 
897; Walde-Hofm. І 798. - Див. ще 
два. - Пор. цвібак. 

[цвіндик] (ент.) <<ВИд мурашки, Myr
mica flava•> ВеНЗн, [цвінцик] <<ТС.•> 
ВеБ; - неясне. 

цвірінь (вигук, що імітує крик гороб
ця та інших птахів), цвірінчати <<щебе
тати (про птахів); сюрчати (про кони
ків тощо)•>, цвірінь~ати, [цвірінькну
ти] <<базікнути, ляпнути (язиком)•>, 
цвірінькотати <<цвірінькати», [цвірінь
чук, цвірінь6к] <<цвіркун•>; - звуко
наслідувальне утворення, аналогічне ви
гукам дзінь, дзелень і под. 
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цвіркати <<сюрчати; цвірінькати; плю
вати кеізь зуби; різко говорити; бриз
кати•>, lцвірготсіти], цвіркотати, цвір
котіти, цвірчати, [цвірчити] <<ТС.•> Нед, 
[цвіргун] <<цвіркун•>, lцвірк] «Те.; ще
беТ» ВеНЗн, Нед, [цвірксір] (орн.) <<КО
билочка річкова, Locustella (Sylvia) Пu
viatilis Wolf.•> Нед, цвіркіт, lцвіркіт
нЯ] Нед, [цвіркуля] <<Щебетуха•> Нед, 
цвіркун (ент.) <<Gryllus L.•>, [цвіfкун
чсі] <<маленький цвіркун•>, [цвірчок «ТС.•> 
ВеНЗн, [п6цвірок] (орн.) <<Вівсянка го
родня, Emberiza cirlus L.•> ВеНЗн; - р. 
lцвuркать] <<цвірінькати, цвірчати (про 
коника)», цвирuкать, бр. цвь'rркаць, п. 
cwierkac, Ч. cvrceti, cvrkati, СЛЦ. cvrkat' 
<<ЦВіркати; ДЗЮрЧаТИ>>, ВЛ. SWOГCeC <<ЦВір
КаТИ, дзижчати, гудіти», болг. цв'Ьркам 
<<щебечу•>, м. цврка <<щебече•>, схв. цврку
тати <<ЦВірінькати•>, цврчати <<СЮрча
ТИ•>, СЛН. cvrcati <<Щебетати; ШИПі
ТИ•>; - псл. *cvьrkati, похідне від звуко-
наслідувального вигуку, що імітує пта
шиний крик, сюрчання, дзюрчання і под., 
пор. аналогічні щодо походження лит. 

svirksti «ГУСТИ; ПрИСКаТИ•>, Н. zirpeп <<ЦВі
ріНЬКаТИ>>. - Фасмер IV 29З; Stawski J 
І З4; Bri.ickпer 68-69; Machek ESJC 
92; Holub-Lyer 116; Младенов 675; 
Вегп. І 657. - Пор. цвікати. 

[цвірнИ:й] <<Тонкий та міцний (про 
нитки)•>; - очевидно, похідне утворен
ня від н. Zwirп <<НИТКИ•>, спорідненого з 
гол. twijп <<Нитки (сукані)•>, дангл. twln, 
англ. twiпe <<ТС.•>; припускалося також 
(ВеЛ 480), що слово виникло в резуль
таті фонетичної видазміни незасвідче
ного прикметника *свірний <<тонкий та 
міцниЙ•>, пов'язаного зі евірка <<швор
ка, ремінець•>. - Кluge-Mitzka 897. -
Див. ще твин. 

цвіт <<квіти (зб.); найкраща частина 
чогось; (рідко) квітка; (рідко) колір; 
[менструація; фарбовані вовняні нит
ки]•>, [цвіллЯ] <<запліснявілий предмен 
Г, Нед, цвіль, [11вітсірня] <<квіткарня• 
Нед, [цвітелинаj (бот.) <<Кистянка, Pe
пicillium glaucum Liпk. (Peпicillium crus
taceum Fr.)•> Mak, [цвіль] <<ТС. Mak, 
ВеНЗн; мукор головчастий, Mucor mu-
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cedo (L.) Fr. Mak>>, [цвітuн] <<квіт, квіт
Ка>>, цвітіння, цвітінь <<ЦВіТ», [цвітка] 
<<квітка>>, [цвітнИк] <<квітник>>, [цвіт
никар] <<ЗНавець, аматор квітіВ>> Нед, 
[цвітовuння] <<ВипаJІі жмути сіна>>, [цві
т6в'я] <<КВітування>> Нед, цвіт6к СУМ, 
Нед, [цвітуля] <<корова, народжена у 
Вербну неділю Нед; чорна або червона 
корова з білими плямами ВеНЗн>>, [цві
туха] (бот.) <<цвітна капуста, Brassica 
oleracea botrytis L.>> Нед, цвілевий 
~плісеневиЙ>>, цвілИй <<запліснявілий; ви
цвілий, (перен.) прищавий СУМ, Нед, 
[тупий, обмежений Нед]; чалий; худий 
Л>>, цвітастий, [цвітuстийІ (<З rозкіш
ними квітами>>, [цвіткуватий Нед, 
цвітнИй, [цвіт6нний] <<Вербний (у висло
ві Вербна (Цвіт6нна) неділя),>, [цвіт
частий], цвістu <<КВітувати; ПЛіСНЯВі
ТИ; покриватися висипкою (про дити
ну); покриватися білими плямами (про 
нігті}». [цвuсти] <<квітуватИ>> Нед, цвіт
кувати <<розквітчувати, прикрашати>>, 
[цвітувати] (у вислові ц. тютюн <<Від
ривати квіти тютюну>>) Нед, [зацвіт] 
<<час зацвітання квітіВ>> Ж, зацвілий 
~запліснявілиЙ>>, зацвічений <<прикра
шениЙ>>, зацвітuти <<Прикрасити>>, [об
цвіт] <<Відцвітання>> Ж, оцвітина (бот.), 
оцвітати <<Відцвітати•>, перецвітати 
нс.•>, [прицвітень] (бот.) <<Приквіток>> 
Нед, [прrщвітникІ Куз, прuцвіток <<ТС.>>, 
суцвіття; - р. цвет <<Колір; (заст.) 
квітка; (зб.) квіти; час квітування; роз
квіТ», бр. цвет <<Квіти (зб.); час квіту
вання; найкраща частина певного сус
пільства чи середовища>>, др. цвtт'Ь 

<<Квітка; лука; колір; фарба>>, болг. 
цвят <<КВітка; пліснява (на вині, солін
ні); колір; окраса•>, м. цвет <<КВітка, 
квіти; окраса, розквіт>>, схв. цвdт <<КВі
тування; квітка>>, цвет <<квітка; квіту
вання; рОЗКВіТ>>, СЛН. cvet <<КВітування; 
окраса•>, стсл. цк'"kт'Ь; - псл. kvHь/ 
cvetь ( < *kvoitь), пов'язане чергуванням 
голосних з kvisti / cvisti < *kveit-tei <<цвіс
ТИ>>. - Критенко Вступ 548; ЗССЯ 13, 
162-163; Фасмер IV 292-293; Пре
обр. ІІ, вь1п. последний 44; Slaws~i ІІІ 
493-496; Bri.ickпer 287; Schuster-Sewc 

цвях 

750-751; Skok І 281-282; Младенов 
675; Trautmaпп 147-148; Meillet Etudes 
178; Вегп. І 656-657. -Див. ще квіт. 

цвітень - див. квітень. 
[цвіцькувати] <<соромити, ганити, 

паплюжити•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, афективне утворення, пов'язане 
з цвікати, цькувати. - Див. ще цві
кати, цькувати. 

[цвічити] <<ШКолити, навчати>>, [цві
чuти] <<ОСВічувати, ЦИВілізуваТИ>> Пі, 
[цвічення] <<навчання>>, [цвіченняІ <<Осві
та>> Пі, [цвічений] <<навчений, вишко
лениЙ•>, [цвічений] <<Вихований, освіче
НИЙ>> Пі, ст. цвичити, цвtчити <<Вправ
ляти, навчаТИ>>; - бр. lцвічьщь] <<Кара
ти різками•>, слц. cvicit'; - запозичен
ня з польської і чеської мов; п. cwiczyc 
<<Тренувати, навчати; шмагати•>, ч. cviciti 
«ТС.•> пов'язані з н. [zwick] <<Кінець би
ча; шмагання бичем>>, свн. zwickeп <<шма
гати бичем>> - ішлося про навчання 
(первісно дресуру) через покарання. -
Шелудько 52; Stawski І 133-134; 
Bri.ickпer 68; Machek ESJC 91; Holub
Kop. 88; Holub-Lyer 115. - Див. ще 
цвіг. 

[цвоюік] <<частина складеного обо
да колеса>>, [цвонЯстий] <<зі складеним 
ободом (про коJІесо),>; - пов'язане із 
[дзвін] <<обід колеса•> Ж, [звана] «ТС.>>, 
[звонакu] <<необковані колеса у возі>>, 
спорідненими зі [звен6] <<Ланка ланцю
га>>. -Див. ще звено. 

цвях, [цвяк Нед, цвах Г, цвьок Нед] 
«ТС.>>, [цвьох] не.; колючка>> Нед, [цвЯ
чок] Нед, цвЯшок, цвяхар, цвяхарня 
(спец.), [цвЯшка] <<бляшка>> Бі, [цвьох
кuй] (<КОЛЮЧИЙ>> Нед, цвяхувати, [цвяш
кувати] Нед; - бр. цвік, [цвек], п. 
cwiek, [cwi~k, cwiok, cwak], ч. cvek, 
cvok, слц. cvok, вл. cwok <<ЦВях; кноп
ка>>, слн. cvek; - запозичене з німець
кої мови через посередництво польської; 
н. Zweck <<ціль; ІtвЯХ>>, Zwecke <<ЦВЯХ>>, 
бав. [Zwack] «ТС.>> споріднені з двн. 
zwёc <<ЦВЯХ•>, свн. zwёc <<(дерев'яний) 
гвіздок; дерев'яний кілок у центрі мі
шені>>, які пов'язані з н. zwacken ~щипа
ТИ>>, zwickeп <<ТС.>> (власне, цвях - шма-
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ток відщипнутого заліза). - Шелудько 
52; Stawski І 134; Bri.ickпer 68; Machek 
ESJC 91; Holub-Lyer 115-116; Юuge
Mitzka 894. 

[цебенИ:ти] <<СВарити•>, [цебенькати] 
у виразі цебенИти кому в очі <<Надоку
чати, бути нахабним•> Нед; - результат 
афективної фонетичної видазміни слова 
цабанИти <<ЛаЯТИ, КЛЯСТИ>> (див.). 

цебеніти <<бурхливо текти, (про дощ) 
періщити•>, [цебенИти] <<сильно лити
ся•>; - звуконаслідувальне утворення, 
аналогічне до [бубоніти], дзвеніти, 
дудніти і под. 

цебер <<велике відро•>, цеберка, це
берко, цебрик <<Маленьке відро; балія•>, 
цебро, [l{ьобер] <<невеликий цебер•> Л, 
[цебрИти] (у виразі цебрИти воду <<Но
сити воду цебром•>) Нед, ст. цебер'Ь; -
р. [цебарь, цебер, цьtбар, цьtбарка], бр. 
цабЗрак, цЗбар, др. цебр'Ь, ч. слц. dzber, 
Ч. СТ. cber, ВЛ. СWОГ, болг. чеб'Ьр, СХВ. 
чабар, М. чабур(а) <<Цебер, діжка; ве
ЛИКа чаша ДЛЯ ВИНа>>, СЛН. ceber, СТСЛ. 
чь.Бр.."; - запозичення з польської мови; 
п. ceber, dzber, ст. czeber, czebr, czber є 
змазурованою формою, що походить з 
ПСЛ. сьЬьгь, спорідненою з ЛИТ. k\biras 
<<Відро•>, лтс. сіЬа <<(дерев'яна) маснич
ка•>, зі стсл. ЧЬБАН..", укр. джбан, дзбан, 
жбан; думка про те, що джерелом сло
в'янських слів є н. Zuber, двн. zwibar, 
zubar «ТС.•> (Вегп. І 165; Uhleпbeck AfSIPh 
15, 485; Младенов 680; Mikl. EW 419) 
не є переконливою. - Шелудько 52; 
3ССЯ 4, 138-1 39; Фасмер IV 294; 
Stawski І 55; Moszyr\ski JP 33, 358-
359; Bri.ickпer 56; Machek ESJC 138; 
Trautmaпп 133. - Пор. джбан, дзбан. 

[цебрик] (бот.) <<чебрець звичай
ний, Thymus serpyllum L.•>; - виникло 
в результаті фонетичної видазміни на
зви цієї ж рослини чебрик. - Див. ще 
чебрець. 

[цевдль] (бот.) <<цмин піщаний, Heli
chrysum areпarium (L)DC.•> Mak; -
неясне. 

[цегея] <<вовна вівці мішаної породи 
від шпанської і простоЇ•>, цигейка <<хут
ро із шкур овець цигайської породи•>; -
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р. цигейка, бр. цьtгеика, ІІ. cygejka 
<<ТС.•>; - похідне утворення від н. Ziege 
<<коза•>, пов'язаного з свн. zige, двн. ziga, 
н. [Zicke] <<ТС.•>, свн. zickellп <<коза, вівця•>, 
двн. zicchї, zісkїп, дангл. tіссеп, шв. 
[ticka] <<ТС.•>, спорідненими з вірм. tik' 
<<бурдюк із козячої шкури•>; іє. *digh-, *dik
<<Koзa•>. - Фасмер-Трубачев IV 301; 
Кluge-Mitzka 882; Frisk І 390-391. 

цегла <<будівельний матеріал•>, [це
гілля] <<ШМатки битої цегли, щебінь•>, 
цегельник (спец.), цегельниківна <<доч
ка цегельника» Бі, цегельниченко <<син 
цегельника•> Бі, цегельнИчка «дружина 
цегельника•> Бі, цегельня, цеглИна, цег
лИння <<цегелля•>, цеглЯр (спец.), [цег
лЯрство] Нед, [цегольник] <<цегляр•> 
Нед, [цегольня] <<цегельня•>, [цеголь
ство] <<Цеглярство•> Нед, цегельний, 
цеглИстий «Кольору цегли•>, цегловий, 
цеглЯний СУМ, Г, цеглЯстий <<цег лис
ти Й•>, ст. цегла; - бр. цЗгла, п. cegta, 
ч. cihla, слц. tehla, вл. cyhel <<цегла; 
черепичина•>, нл. cygel <<ТС.•>, болг. 
цИгла <<черепиця, черепичина•>, м. циг
ла <<цегла•>, схв. цИгла нс.•>, слн. cigel 
«ТС.•>; - запозичення з німецької мови; 
н. Ziegel (< двн. ziagala) <<цегла; черепиця•> 
походить від лат. tёgula «ТС.•>, пов'язаного 
з tego <<крию, покриваю•>; слц. ч. ст. tehla 
зводиться безпосередньо до лат. *tegla 
( < tёgula). - Шелудько 52; Преобр. ІІ, 
вьrп. последний 50; SW І 259; Bri.ickпer 
57; Machek ESJC 85; Holub-Lyer 112; 
Младенов 676; Кluge-Mitzka 778, 
882. - Див. ще тИгель. 

[цеглівка] (бот.) <<сорт груші, Pyrus 
malus L.», (мн.) [цеглівкИ] ВеНЗн; - п. 
cegtowka нс.•>; - похідне утворення 
від цегла; назва мотивується яскраво· 
червоним (цеглястим) кольором одного 
боку цих груш. - ВеНЗн 54. - Див. 
ще цегла. 

цедра <<зовнішній забарвлений шар 
шкірки плодів цитрусових; подрібнені 
висушені шкірки цитрин і помаранчів, 
що вживаються як прянощі•>, [цедрат
ка] (бот.) <<цитрон, Citrus medica L.~ 
Mak, [цетрата] «ТС.•> Mak; - р. болг. 
цедра, бр. цЗдра, ч. слц. cedrat <<ВИд ли-
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манного дерева>>; - запозичення з іта

лійської мови; іт. cedro <<цитрон>> похо
дить від лат. citrus <<цитрусове дере
ВО». - БС3 28, 468; ССРЛЯ 17, 583; 
Holub-Lyer 110. -Див. ще цИтрус. 

[цедрИ на] (бот.) <<Сосна кедрова си
бірська, Piпus sibirica (Rupr.) Mayr., 
(Piпus cembra)>>, [цидрuнаj <<ТС.>>; -
утворене за зразком слова кедрИна 
«кедрове дерево; кедрові зарості>> від 
запозиченого з польської мови cedr 
«кедр>>, що походить від лат. cedrus «ТС.>>, 
яке зводиться до гр. xtopo~ «ТС.>>. -
Шелудько 52; Richhardt 38; St. wyr. 
obcych 103. -Див. ще кедр. 

цезій (хім.) <<елемент Cs; м'який 
метал сріблястого кольору~. цез «ТС.>> 
Куз; - р. болг. цезий, бр. ц!Jзій, п. 
cez, ч. cesium, слц. cezium, вл. cezium, 
схв. цезиjум, цезйj; - запозичення з 
латинської мови; нлат. caesium <<цезій>> 
утворене від лат. caesius <<блакитний, сі
ро-блакитниЙ>> (у спектрі цезій має дві 
блакитні лінії), що зводиться до іє. 
*qaid-to-, *qait-to- <<ЯСНИЙ, ОСЯЙНИЙ», ЗВі
ДКИ походять також лит. skaidrus <<про
зорий, ясниЙ>>, вірм. kaic «іскра>>. -
СІС2 913; St. wyr. obcych 108; Kopalir\ski 
163; Holub-Lyer 112; РЧДБЕ 823; 
Walde-Hofm. І 133; Walde-Pok. ІІ 537. 

цезура <<пауза всередині віршового 
рядка або межа між частинами музич
ного твору>>; - р. болг. м. схв. цезу
ра, бр. цззура, п. cezura, ч. cesura, 
слц. cezura; - запозичення з латинсь
кої мови; лат. caesOra <<стинання, зру
бування>> через форму дієприкметника 
мин. ч. caesus зводиться до caedo <<б'ю; 
відрубую>>. - СІС2 91 З; St. wyr. obcych 
109; Kopalir\ski 164; Holub-Lyer 112; 
РЧДБЕ 823; КІеіп 219-220. - Див. 
ще цемент. 

цей (вказівний займенник), ця, [цЯя], 
це, [цеє], [тсей, тся, тсе, тцей, тця, 
тце] Нед; - виник у результаті спро
щення ( відпадіння початкового о-) дав
нішої форми оцей < отсей < ото сей, 
утвореної з вказівної частки от( о) і 
вказівного займенника сей. - Доп. 
УжДУ 195711. 62.- Див. ще от, сей. 

целібат 

цейтнот <<нестача часу на обдуму
вання ходів у шаховій або шашковій 
партіЇ>>; - р. цейтнот, бр. цзйтн6т, 
болг. цайтнот, м. цаjтнот; - запо
зичення з німецької мови; н. Zeitпot 
«ТС.>> - складне слово, утворене з 

іменників Zeit <<ЧаС>>, спорідненого з 
свн. двн. zтt, днн. дангл. tїd, гол. tijd 
«ТС.», англ. tide <<Пора року, сезон; 
приплив і відплив>>, що зводяться до 
герм. *tї, похідного від іє. *dї І da(i) <<діли
ти, розрізати>>, та Not <<потреба>>, спорід
неного з двн. свн. поt, днн. поd, гол. 
пооd, англ. пееd «ТС.», прус. пautis 
«ТС.>>, іє. *паw- І пеw- І пО- <<СТОМЛЮВати; 
набридати>>, до якого зводяться також 
СТСЛ. НАRН'Т'Н <<СТОМЛЮВаТИ>>, Ч. СТ. 

пaviti <<МОрИТИ, муЧИТИ>>. - CJC~ 913; 
Юuge-Mitzka 515, 878; Юеіп 1035, 
1616. -Пор. нав1 • 

цейхгауз <<Військовий склад>>, [це
кавз] <<арсенал>> Пі, ст. цекавза; - р. 
цейхгауз, бр. цзйхгауз, п. cekhauz; - за
позичення з німецької мови; н. Zeughaus 
<<Військовий склад» є складним словом, 
утвореним з іменників Zeug <<інстру
мент, зброя>>, спорідненого з свн. ziuc 
(< geziuc), двн. giziug(i) <<матерія; інстру
мент; спорядження, зброя>>, днн. gitiug 
<<ВИтрати», що виникли з герм. *teuga
<<зaciб пересування; засіб виробництва>>, та 
Haus <<будинок, житло>>, пов'язаного з 
двн. днн. дфриз. дангл. дісл. hOs, гот. hos 
«ТС.>>, що розвинулися з герм. *hOsa, від 
якого походить стсл. хwжА. - Шелудь
ко 52; СІС2 913; Фасмер lV 296; Смир
нов 320; St. wyr. obcych 103; Юuge
Mitzka 294, 881. - Див. ще хИжа. 

[цейхувати] <<ставити печатку; ка
лібрувати, таврувати>> Куз; - п. cecho
wac <<ЗНаЧИТИ, маркуВаТИ, Таврувати; ха
рактеризуваТИ>>, ч. cejchovati <<Маркува
ти, таврувати>>, слц. cajchovat' «ТС.>>; -
запозичене з німецької мови, можливо, 
через посередництво західнослов' янсь
ких; н. Zeicheп «ЗНаК>>. - Holub-Lyer 
111.- Див. ще ціха. 

[цекіт] <<поле, покрите рінню>> 
Нед; - неясне. 

целібат <<Обов'язкова безшлюбність 
католицького духівництва>>; - р. болг. 
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м. целибсі.т, бр. цзлібсі.т, п. вл. celibat, 
ч. слц. celibat, схв. целибат; - запози
чення з латинської мови; лат. caelibatus 
<<чоловіча безшлюбність•> походить від 
caelebs <<неодружений, самітниЙ•>, що 
достовірної етимології не має; припус
кається спорідненість з лтс. kails <<ГО
лий, непокритиЙ•>, дангл. hal <<цілий; здо
ровиЙ•>, ДВН. hei/ «ТС.•>, СТСЛ. Ц'hNЬ, укр. 
цілий, а також з гот. ІіЬап <<Жити; іс
нувати•>, дангл. ІіЬЬап <<ТС.•>. - СЧС 320; 
СІС2 914; St. wyr. obcych 103; Kopaliriski 
159; Holub-Lyer 111; РЧДБЕ 824; КІеіп 
256; Walde-Hofrп. І 130. - Пор. 
цілИй. 

целофан <<тонкий прозорий матері
ал із целюлози•>; - р. целлофан, бр. 
цзлафсі.н, п. celofaп, ч. слц. слн. сеІоfап, 
болг. м. целофан, схв. целофан; - за
позичення із західноєвропейських мов; 
н. Zellophaп (англ. фр. cellophaпe) утво
рив швейцарський хімік Дж. Бранден
бергер (нар. 1872) з першого складу 
слова cellulose <<целюлоза•> та основи гр. 
qюv6~ <<ясний, світлиЙ•>. - СІС2 914; 
Чернь1х ІІ 363-364; St. wyr. obcych 104; 
Kopaliriski 159, 305; Holub-Lyer 111; 
РЧДБЕ 824; КІеіп 256. - Див. ще 
фантом, целюлоза. 

целулоїд <<ПJІастична легкозаймис
та речовина з нітроцелюлози та камфо
ри•>; - р. целлул6ид, бр. цзлул6ід, п. 
ч. слц. celuloid, болr. м. целулоuд, схв. 
целулойд; - запозичення з англійської 
мови; ангJІ. celluloid <<ТС.•> утворив амери
канський винахідник Дж. Хаєт (J. Hyatt, 
1837-1900) з основи слова cellulose 
<<целюлоза•> та суфікса -oid, пов'язаного 
з гр. єТощ <<Вигляд•>. - СІС2 914; Чер
НЬІХ ІІ 364; Kopaliriski 159; St. wyr. ob
cych 104; Holub-Lyer 111; РЧДБЕ 824; 
Dauzat 152; КІеіп 256. - Див. ще це
люлоза. 

целюлоза (біол., хім.) <<КЛітковина; 
високомолекулярний вуглевод•>, целЮ
ля <<Клітина•> Куз; - р. целлюл6за, бр. 
цзлюл6за, п. celuloza, ч. слц. слн. ce
luloza, болr. м. целул6за, схв. целуло
за; - запозичення з французької мо-
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ви; фр. cellulose «ТС.•> (> англ. cellu
lose, н. Zellulose) утворив французький 
хімік А. Пейєн (А. Рауеп, 1795-1871) 
з фр. cellule <<Клітина•>, похідного від 
нлат. cellula «ТС.•> - семантичної видо
зміни лат. cellula <<Комірка•>, що є змен
шувальною формою від лат. cella <<Кім
натка, комірка, клітка•>, та суфікса -ose, 
що походить із закінчення слова glu
cose <<глюкоза•> і под. - СЧС 320; СІС2 

914; Чернь1х П 364; Kopaliriski 159; St. 
wyr. obcych 104; Holub-Kop. 84; Ho
lub-Lyer 111; РЧДБЕ 824; Dauzat 152; 
КІеіп 256-257, 1099. - Див. ще 
келія. 

[целЯть] <<брикати задніми ногами 
під час доїння (про корів)•> Л; -
результат видазміни слова цілЯти <<Мі
тити, націлятися•> з властивим полісь
ким говіркам української мови рефлек
сом .-& ~ е замість загальноукраїнсько
го .-& ~ і. - Див. ще ціль. 

[цембер] <<назва сивого пса•> ВеБ; -
результат фонетико-семантичної видазмі
ни слова цербер. - ВеБ 300. - Див. 
ще цербер. 

цемент <<будівельний матеріал (по
рошкоподібна речовина)•> СУМ, Нед, це
ментсі.р (спец.) Куз, цементсі.рня Куз, 
цементація (тех., геол.), цементит, це
ментник (спец.), цементувальний (тех., 
буд.), цементувсіти (тех., буд.);- р. 
цемент, бр. цзмент, п. ч. слц. слн. 
сеrпепt, болr. цимент, м. цемент, схв. 
цемент, слн. cemeпt; - запозичення з 
німецької мови; н. Zemeпt, як і англ. 

cemeпt «ТС.•> (сангл. cymeпt, cimeпt, 
фр. ст. cimeпt <<ТС.•>), походить від лат. 
caemeпtum ( < *caedimeпtum) <<битий 
камінь•>, утвореного від caedo <<б'ю, сі
чу•>, з яким пов'язане також лат. cae
lum <<різець•>, споріднене з дінд. khidati 
<•штовхає, забиває; розриває•>, skhidati 
«ТС.•>, kheda <<МОЛОТОК•>, СВН. heie <<МО
ЛОТОК; трамбівка•>, НІШ. (швейц.) hеіеп 
<<ТОВКТИ, трамбуваТИ•>, ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО 
іє. *(s)q(h)ai(d)- <<бити, розбивати•>. -
СЧС 320; СІС2 914; Фасмер IV 298; 
Смирнов 321; Горяев 404; Чернь1х П 365; 



цем'Янка 

Machek ESJC 82-83; Sl. wyr. obcych 
104; Holub-Kop. 84; Holub-Lyer 111; 
РЧДБЕ 829; Dauzat 152; КІеіп 257; 
Walde-Hofm. І 129; Walde-Pok. ІІ 538. 

цем'Янка «Товчена цегла•>; - р. 
цемЯнка <<ТС.•>; - суфіксальне утворен
ня від цемент, з основи якого виділе
но як суфікс -ент (пор. диригент, еле
мент, компонент тощо) і замінено його 
суфіксальним -ян-к-. - Див. ще це
мент. 

[цендибор] (тех.) <<коловорот, сверд
ЛО•> Г, Она, lцентобер] «ТС.•> О; - фо
нетично видозмінене запозичення з 

польської мови; для п. ceпtobor < ceп
trumbor першоджерелом є н. Zeпtrumbo
hrer нс. •> - складне слово, утворене з 
іменників Zeпtrum <<центр•>, похідного від 
лат. ceпtrum <<ТС.•>, та Bohrer <<свердJІО•>, 
пов'язаного з bohreп <<свердJlИТИ•>. -
Шелудько 52; SW І 263. - Див. ще 
бур2 , центр. 

ценз <<Періодичний перепис майна 
громадян для оподаткування (у Давньо
му Римі); умови, що обмежують право 
людей користуватися політичними пра
вами•>, цензовИк, цензувати <<оцінюва
ти•> Куз; - р. болг. м. ценз, бр. цзнз, 
п. слн. ceпzus, ч. слц. ceпsus, схв. 

ценз; - запозичення з латинської мови; 
лат. cёпsus <<Оцінка майна (римського гро
мадянина); податковий перепис» пов'я
зане з сёпsео <<оцінюю, ціную•>, спорід
неним з дінд. sarhsati <<декламує, розпо
відає; Перелічує; ХВаЛИТЬ>>, sarhsayati 
<<ПОВідОМЛЯЄ, ОГОЛОШуЄ•>, sasa <<ХВаЛЬНа 
пісня•>, тох. В сапmауа <<(він) був про
голошениЙ•>, які зводяться до іє. *кепs
~урочисто говорити, авторитетно заяв

ляти•>. - СІС2 914; Sl. wyr. obcych 106; 
Kopalir\ski 161; Holub-Lyer 111; РЧДБЕ 
824; Dauzat 153; КІеіп 257, 258; Walde
Hofm. І 198-200; Walde-Pok. І 403. -
Пор. рецензія, чинш. 

цензор <<службова особа, що відає 
цензом (у Давньому Римі); службова 
особа, що здійснює цензуру•>, цензура 
~посада цензора (у Давньому Римі); пе
регляд державною установою призна-

центаврія 

чених для друкування творів; установа, 

що відає наглядом за друком•>, цензур
ний, цензорувати <<бути цензором•>, цен
зурувати, неценаурний; - р. болr. м. 
ценаор, бр. ц.~нзар, п. ч. слц. ceпzor, схв. 
ценаор, CJJH. ceпzor; - запозичення з 
латинської мови; лат. сёпsог <<ТОЙ, що 
оцінює» утворене від сёпsео <<Оцінюю, 
ціную; думаю; раджу, висловлюю думку; 
вирішую•>; цензура походить від лат. 
cёnsOra <<Посада цензора; сувора кри

тика», також утвореного від сёпsео. -
СІС2 915; Фасмер IV 298; Kopalir\ski 161; 
Sl. wyr. obcych 106; Holub-Kop. 84; Ho
lub-Lyer 111; РЧДБЕ 824; Dauzat 153; 
КІеіп 257. -Див. ще ценз. 

цент <<дрібна монета в США, Кана
ді, Голландії, Данії та інших країнах, 
що дорівнює одній сотій грошової оди
ниці•>; - р. болг. м. цент, бр. цант, п. 
ч. слц. сепt, схв. цент; - запозичення 

з англійської мови; англ. сепt <<цент 
(сота частина долара)•> виникло внаслі
док скорочення лат. ceпtёsima <<сота 
частина•> - форми жін. р. прикметни
ка ceпtёsimus <<СОТИЙ•>, утвореного від 
ceпtum <<СТО•>, яке споріднене з дірл. 
сёt <<СТО>>, дінд. satam, Гр. EXaTOV, ЛИТ. 
simtas, псл. sьto, укр. сто. - СІС2 915; 
Sl. wyr. obcych 1 05; Kopalir\ski 160; 
Holub-Lyer 111; РЧДБЕ 825; Dauzat 
153; Юеіп 258, 750. -Див. ще сто. 

центавр <<у давньогрецькій міфоло
гії- химерна істота, напівлюдина-на
півкінь; (астр.) сузір'я південної півку
лі неба•>; - р. центавр, бр. цзнтаур, 
п. ч. ceпtaur, слц. ceпtaurus, болг. цен
тсів'Ьр, схв. центаур; - запозичення з 
латинської мови; лат. Сепtа urus нс. •> 
походить від гр. КЄvтаuрщ <<представ
ник фессалійського гірського племені; 
(міф.) напівлюдина-напівкінь•>; укр. кен
тавр - запозичення безпосередньо з 
грецької мови. - СІС~ 405, 915; Kopa
lir\ski 160; Dauzat 153; Юеіп 258. 

центавріЯ (бот.) <<ЗОЛОТОТИСЯЧНИК, 
Erythraea ceпtaurium•>; - термін, за
своєний з латинської ботанічної номен
клатури; лат. ceпtaurium пов'язане з 
гр. КЄvтаuрщ <<кентавр•>, назвою міфічної 
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центифолія 

істоти. - Див. ще центавр. Пор. 
дзендзелія. 

центифолія (бот.) <<троянда бур
гундська, Rosa ceпtifolia L.•>; - р. цен
тиф6лия, бр. цзнтьrф6лія, п. ceпtyfo
lia, ч. ceпtifolie, слц. ceпtifolia, бощ. цен
тиф6лия, схв. центифолиjа; - назва 
рослини походить від лат. ceпtifolius 
<<СТОЛИСТИЙ>>, ЩО Є СКЛаДНИМ СЛОВОМ, 
утвореним з основи числівника ceпtum 
<<СТО•> та іменника folium <<листок•>. -
СІС2 915; St. wyr. obcych 106; Kopalir\ski 
161; КІеіп 258.- Див. ще фоліант, 
цент. 

центнер <<міра ваги, що дорівнює 
1 ОО кг•>; - р. бощ. центнер, бр. ц3нт
нер, n. сеtпаг, сепtпаг, ч. слц. слн. сепt, 
ч. ст. сепtпеr, вл. сепtпаг, м. цента, схв. 
цента; - запозичення з німецької мо
ви; н. Zeпtпer <<Міра ваги в 50 КГ•> че
рез свн. zёпtеп<Еrе, двн. сёпtепагі зво
диться до лат. сепtёпагіus <<Такий, що 
містить сто одиниць; такий, що важить 
сто фунтіВ•>, пов'язаного з сепtёпus <<СТО

разовий; налічуваний сотнями•>, яке утво
рене від сеп tu m <<СТО•>. - СІС2 915; 
Фасмер IV 298; Смирнов 321; Черньrх ІІ 
365-366; St. wyr._obcych 108; Kopalir\ski 
160; Machek ESJC 83; Holub-Kop. 84; 
Holub-Lyer 111; Schuster-Sewc 95; 
Bezlaj ESSJ І 61; РЧДБЕ 825; Дворец
кий-Корольков 152; К111ge-Mitzka 
879-880; Юеіп 258. -Див. ще цент. 

центр <<осереддя, середня частина 

чогось•>, [центра] «ТС.•>, центрсіл (іст.) 
<<Велика каторжна в'язниця•>, центра
лізація, централізм, централ[ст, цен
трсілка <<в'язниця (іст.); вид рушниці•>, 
центрсіль <<головна магістраль•>, цен
тризм (політ.), центрист (політ.), цен
трівка (тех.), центровик <<nредставник 
центру•> РУС, централістИчний, цен
тральний, централізувати, центру
всіти (тех.); - р. центр, бр. цзнтр, 
п. ч. слц. вл. ceпtrum, болг. цент'Ьр, м. 
центар, [центра], схв. цёнтар, слн. 
сепtгаІеп <<центральниЙ•>; - запозичене 
з латинської мови, можливо, через по
середництво німецької або французь
кої; лат. ceпtrum (> н. Zeпtrum, фр. 

238 

центурія 

ceпtre <<центр•>) <<Ніжка циркуля; осеред
дя кола; кісточка плоду•> походить від 
гр. хЄvтроv <<колюча зброя; голка, жа
ло; осереддя•>, утвореного від ХЕvтЄw 
<<КОЛЮ, ЖаЛЮ•>, ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО іє. 
*кепt- <<колоти•>, з яким пов'язані та
кож брет. keпtr <<Шnора•>, дірл. ciпteir 
«ТС.•>, ДВН. haпtag <<ГОСТрИЙ, КОЛЮЧИЙ•>, 
лтс. sist <<бити, вдарити•>, вал. cethr 
<<ЦВЯХ•>; джерелом слова центральний 
(від якого походять інші слова з суфік
сом -аль-) є лат. ceпtralis <<СерединниЙ•>, 
утворене від ceпtrum. - СІС2 915; Фас
мер IV 298; Горяев 404; Черньrх ІІ 366; 
St. wyr. obcych 108; Kopalir\ski 160; 
Holub-Lyer 111; РЧДБЕ 826; Skok І 
256; Юеіп 258; Dauzat 153; Boisacq 434. 

центрифуга (тех.) <<аnарат для ме
ханічного поділу суміші на складники 
дією відцентрової сили•>, центрофуга 
Она, центрифугальний, центрифугу
вати; - р. м. схв. центрифуга, бр. 
цзнтрьtфуга, n. ceпtryfuga, ч. ceпtrifuga, 
слц. слн. сеп trifuga, болг. центраф у
га; - запозичення з німецької мови; н. 
Zeпtrifuge, як і англ. ceпtrifuge «ТС.•>, 
походить від фр. ceпtrifuge <<Відцентро
виЙ•>, пов'язаного з нлат. ceпtrifugus 
«ТС.•>, (букв.) <<ТОЙ, що біжить від цент
РУ•>, яке утворив І. Ньютон (І. Newtoп, 
1643-1727) з основ латинських слів 
ceпtrum <<середина, центр•> та fugio <<бі
жу, віддаляюся•>. - СІС2 916; St. wyr. 
obcych 105; Kopalir\ski 160; Holub-Lyer 
111; РЧДБЕ 825; Dauzat 153; КІеіп 
259. - Див. ще фуга2 , центр. 

центурія (бот.) <<ЗОЛОТОТИСЯЧНИК 
зонтичний, Ceпtaurium umbellatum Gilib. 
(Erythraea ceпtaurium Pers.)•>, центурка 
<<ТС.•>, [цанторія, цвинтурія, І{ентсіврія, 
ценцерія], [центорія, цинторія, цин
турія] <<ТС.•> Оньrшкевич Исслед. n. 
яз.; - п. ceпturia «ТС.•>; - запозичен
ня з новолатинської ботанічної номен
клатури; нлат. ceпturium «ТС.•> пов'я
зане з лат. ceпtaurёum (бот.) <<золото
тисячник•>, похідним від гр. XEvтaupюv 
«ТС.•>, що утворене від КЄvтаuрщ; <<Кен
тавр•>, оскільки, за Плінієм, цю рослину з 
лікувальною метою застосовував кентавр 
Хірон. - Нейштадт 443; SW І 263; St. 



це нь 

wyr. obcych 106; Kopalir\ski 160-
161.- Див. ще центавр. 

[цень] <<Вигук, що імітує дзенькіт; ба
зікання•>, [ценькати] <<дзвінко бити УРС; 
клацати ВеБа•>; - звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до дзень (пор.). 

цеп <<Ланцюг•>, [цепа] «ТС.•> Нед, це
пок, [цuпи] <<кайдани, пута•> Нед, [об
цепувати] <<оточити (ворожі війська)» 
ЛЧерк, [сц{па, сцJп' Я] <<ЛанцюГ>> Нед; -
р. цепь, бр. [цзпj, др. чепь, цtпь <<ТС.•>, 
болг. [цеп] <<залізний канат.>; - виник
ло на базі др. чепь/ цtпь <<ланцюг•> (із 
коливанням nочаткового приголосного 

ч- / ц- ), до якого зводиться також укр. 
чіпати. - Фасмер IV 299; Черньrх ІІ 
366-367; Slawski І 116; Bern. І 125-
126. -Див. ще чіпати. 

[цепа] (іхт.) <<ВИд ляща (чабак гір
кий), Rhodeus amarus Ag. (Cyprinus ama
rus) ВеНЗн, [цепуха] «ТС.•> тж; - утво
рене лексико-семантичним способом (з 
перенесенням наголосу на перший склад) 
від [цепа] <<ланцюг•> з огляду на форму 
луски цього виду риб. - Маркевич
Короткий 78-79. -Див. ще цеп. 

[цепак] <<великий rудзик, яким гра
ються діти•> Нед; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з цеп з огляду на подіб
ність цього rудзика до окремої ланки 
ланцюга (цепу). -Див. ще цеп. 

[цепати] <<дряпати; (легенько) би
ти, стукати»; - запозичення з польсь

кої мови; п. [сіерас] <<давити, натиска
ти; бити, вдаряти•> споріднене з укр. 
m{пати. - SW І 329-330. - Див. 
ще тіпати. 

цепелін <<дирижабль з металевим 
каркасом, обтягненим тканиною•>; - р. 
цеппелuн, бр. цзпел{н, п. zeppelin, ч. 
cepelfn, слц. zepelfn, бо лг. м. цепе
лuн; - назва походить від імені німе
цького конструктора Ф. Цеппеліна (Zep
pelin, 1838-1917), який у 1900 ~-по
будував такий дирижабль. - СІС· 916; 
Sl. wyr. obcych 81 З; РЧДБЕ 826; КІеіn 
1768. 

[цепеJJ] непер•> Нед, [цеперак, (мн.) 
цеперакu] <<українське населення долини 
Таварни•> Нед; - бр. цяпер; - фоне-

цербер 

тико-акцентуаційний варіант слова те
пер; назва населення утворена від при
слівника цепер, характерного для місце
вої говірки (пор. бойко, лемко). - Див. 
ще тепер. 

[цепйолка] <<Жердина, якою при
тримують солому на стрісі, коли кри
ють будівлю» Л, l чепуолка] «ТС.•> тж; -
очевидно, фонетичний варіант давнішо
го незасвідченого *ціпйолка, утворено
го від ціп. - Див. ще ціп. 

[цера] <<шкіра; колір обличч_~•>, ст. 
цера; - запозичення з польськоr мови; 

п. cera <<ТС.•> походить від іт. cera <<ВИ
гляд, колір обличчя•>, пов'язаного з 
лат. сёrа <•Воскове зображення, воскова 
фігура•>, що зводиться до іє. *qar- <<віск•>, 
з яким споріднені також гр. Kflp6<;; <<віск; 
воскова фігурка•>, лит. korys <•стіль
НИК•>, лтс. kare «ТС.•>. - Bri.ickner 58; 
Richhardt 39; SW І 264; Sl. wyr. obcych 
106; Skok І 257; Mikl. EW 28; КІеіn 
261; Walde-Hofm. І 202; Walde-Pok. І 
355. - Пор. церата. 

церата «скатертина з непромокаль
ної тканини, непромокальна тканина•>, 
[царата Па, цирата Оньrшкевич Ис
след. п. яз.] <•ТС.•>, цератовий, цератЯ
ний; - бр. цьtрата «ТС.•>, м. церада 
<•брезент, груба парусина•>, схв. церада, 
цирада <<ТС.•>; - запозичення з польсь
кої мови; п. cerata <•бавовняна, лляна чи 
конопляна тканина, покрита воском або 
лаком, непромокальна й блискуча~ похо
дить від лат. cёratus <•натертий вос
ком•> - дієприкметника від сёго <<Нати
раю воском•>, утвореного від сёга 
<<ВіСК•>. - Дворецкий-Корольков 154--: 
!55; St. wyr. obcych 106; Machek ESJC 
84; КІеіn 260-261; Вуjаклиjа 1078. -
Див. ще цера. 

цербер (міф.) <•триголовий (або п'ят
десятиголовий) пес із гривою і зміїним 
хвостом, що, за давньогрецькою міфологі
єю, охороняв вхід до підземного царства; 
(перен.J грізний і пильний охоронець•>; -
р. болг. цербер, бр. ц3рбер, п. ч. сегЬ~г. 
СЛЦ. cerberUS, СХВ. цербер, кербер; - За
ПОЗИЧеННЯ з латинської мови; лат. Cer
berus <<ТС.•> походить від гр. КЄр~Еро<;; 
нс. •>, яке зіставляється з дінд. karbarab 
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церва 

<<ПЛЯМИСТИЙ, КрапчаСТИЙ•>, sarvarab, saba
!ab <<Те.».- СІС2 916; Дворецкий 937; St. 
wyr. obcych 107; Kopalir\ski 161-162; 
Holub-Lyer 112; РЧДБЕ 826; Dauzat 
154; Chantraine 519; КІеіп 260. 

церва (бот.) <<резеда жовтенька, Re
seda luteola L.•>; - р. [церва] «Те.»; - не 
зовсім ясне; можливо, похідне утворення 
від др. цtрь <<сірка (речовина жовтого 
кольору)•> з огляду на те, що цю рослину 
використовували для виготовлення жов

тої фарби; др. цtрь достовірної етимо
логії не має; пов'язується (Mikl. EW 295) 
з псл. sera <<Сірка•>. - Бісюліна-Кло
ков 179; Фасмер ІІІ 603. - Пор. сірка. 

церебральний (анат., лінгв.) <<МОЗ
ковий; утворюваний nри загині кінчика 
язика до твердого піднебіння•>; - р. 
церебральньtй, бр. цзрзбрсільньt, п. сеге
ЬгаІпу, ч. cerebralnl, слц. сегеЬгаІпу, бош. 
церебрален, схв. цёребралан; - запо
зичення з французької мови; фр. cerebral 
<<мозковиЙ•> походить від лат. cerebrum 
<<Мозок•> (можливо, з *кeresrom), що зво
диться до іє. *кег- <<Найвища частина тіла, 
голови, ріг; верхівка•>, з яким пов'язані 
ТаКОЖ ДЇНД. SlГaS <<ГОЛОВа; ВерХіВКа•>, SIГ~am 
<<голова•>, ав. sarah- <<голова•>, нперс. sar 
«ТС.>>, Вірм. Sar <<ВерХіВКа•>, Гр. Хара, ДВН. 
hirni <<Мозок•>, свн. hirne, н. Hirn «ТС.•>. -
СІС2 916; St. wyr. obcych 107; Kopalir\ski 
162; Holub-Lyer 112; РЧДБЕ 826; Dau
zat 154; Walde-Hofm. І 203; КІеіп 261; 
Walde-Pok. І 403. 

[цереrелі] <<перебільшені комплімен
ти, блазнювання, церемонії, етикет•> Нед, 
Куз, Пі; - запозичення з польської мо
ви; n. ceregiele <<(зайві) церемоніЇ•> похо
дить від н. Ziererei <<Оздоба; кокетуван
ня; манірність•>, утвореного від Zier 
<<оздоба, прикраса•>, спорідненого з свн. 
ziere <<прикраса, nишнота•>, двн. zіагт 
«ТС.•>, дісл. tirr <<блиск, мерехтіння•>, норв. 
[tтr] «ТС.•>, днн. дангл. tтг <<слава, шана•>, 
які, можливо, пов'язані з іє. *dёl-ro/ d1-ro
i до яких зводяться також дінд. dT-de-ti 
<<бЛИЩИТЬ, СЯЄ>>, гр. OEaTat <<СЯЄ>>, ЛИТ. 
dyrёti <<Витріщатися•>. - SW І 264; St. 
wyr. obcych 107; Юuge-Mitzka 883. -
Пор. джереrеля. 
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[цереrлювати] <<Міняти, вибирати•>; -
запозичення з угорської мови (ВеЗн 78); 
в етимологічно нез'ясованому уг. cserel 
<<Міняти, обмінювати•> фонетична видазмі
на відбулася на українському грунті під 
впливом слова церетелі (див.). - Barczi 
39; MNTESz І 506. 

[церей] <<снігова круnа•> ВеУг; - не 
зовсім ясне; можливо, результат фонети
ко-семантичної видазміни слів [се'рен (се
рень)] <<іній, ожеледь•>, [терен] <<Кри
га•>. - Пор. серен. 

церемонія <<установлений порядок 
проведення якогось обряду, урочистість; 
зовнішня умовність, манірність•>, цере
моніал, [церем6ніял] Нед, церемоніаль
ний, церемонний, церемонитися, ст. це
ремонія; - р. болг. церем6ния, бр. цьt
рьtм6нія, п. ceremonia, ч. ceremonie, слц. 
ceremonia, ВЛ. ceremonija, М. церемониjа, 
СХВ. церембниjа, СЛН. ceremonija; - за
ПОЗИЧеННЯ з латинської мови; лат. cae
rimonia (caeremonia) <<благоговіння; свя
тість, побожність; шанування; культовий 
обряд; (первісно) обряд, що його викону
вали етруські жерці в місті Caere (по
близу Рима)•>, утворене від назви міста 
Caere за допомогою форманта -monia 
(-monium), що позначав дію або ре
зультат дії і споріднений із грецьким фор
мантом ·f..ІWV у словах f..lvilf..Іwv <<ТОЙ, що 
пам'ятає•>, тЛ~f..ІWV <<терплячий, витрива
лиЙ•> тощо. - СІС2 917; Фасмер IV 300; 
Смирнов 321; Чернь1х ІІ 367; St. wyr. 
obcych 107; Holub-Kop. 84; Holub
Lyer 112; РЧДБЕ 827; Skok І 257; 
Dauzat 154; Walde-Hofm. І 132; Юеіn 
261' 1001. 

церій (хім.) <<хімічний елемент•>, 
церієвий; - р. боJІГ. церий, бр. ц!Jрьtй, 
П. Ч. еег, СЛЦ. cerium, СХВ. церйj, церU
jум; - запозичення з новолатинської на
укової номенклатури; нлат. cerium ( < ce
rerium) «ТС.•> утворив шведський хімік 
І. Берцеліус (Jons Berzelius, 1779-1848), 
який у 1801 р. відкрив цей елемент, від 
назви астероїда Церери, відкриття якого 
збіглося з відкриттям церію і названого 
на честь давньоримської богині рільництва 
Церери ( Cerёs), ототожнюваної з греuь-
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кою Деметрою (Df]fl~ТТ)p); лат. Cerёs (род. 
в. Cereris) пов'язане з creo <<творю, по
роджую•>, cresco <<росту, зростаю•>, що 

зводяться до іє. *кег-, *кеге- <<рости•>, 
звідки також гр. xoptvvOflt <<нагодовую, 
насичую•>, вірм. serm «насіння•>, алб. &jer 
~ЖолудЬ•>, ЛИТ. serti «ГОДуВаТИ•>, прус. 
sermeп <<поминальний обід•>. - СІС2 917; 
Sl. wyr. obcych 106; РЧДБЕ 827; Dauzat 
154; Walde-Hofm. І 204; КІеіп 261. 

церква, [церков] Нед, [церківка] 
«Вид писанки•>, [церковка] <<ТС.•>, [цер
ківнuк] <<дзвонар і паламар•>, церков
ник, церковниця, церковщина, церков
ний, надцерковний Куз; - р. церковь, 
бр. царква, др. цьркьr <<церква; храм; хри
стиянська віра; віросповідання; обов'язки 
стосовно церкви; парафія•>, п. cerkiew, 
каш. cerkvjб, ч. cfrkev, слц. cirkev, ВJJ. cy
rkei, нл. cerkwja, cerkwa, полаб. cark'ai, 
болг. ц'Ьрква, м. црква, схв. црква, слн. 
Cerkev, СТСЛ. Цf)Ь.КІ:.І; - ПСЛ. *cьrky, род. В. 
*cьrkьve; - праслов'янське запозичення 
з германських мов; пор. гот. *kyriko <<цер
ква•>, двн. chirihha, днн. kirika, дангл. ciri
ce, circe «ТС.•>, що походять від гр. 
xuptxov (oixiov) <<Господній (дімk (хuрю
хбv), який являє собою форму с. р. при
кметника хuрюхб~, утвореного від xuptщ 
«повелитель, володар; Господь»; припус
калося також два різні запозичення: бал

канаслов'янське crьky з гот. *kyriko та 
пізніше моравсько-паннонське сігьkу зі 
старобаварської форми дав. в. одн. chi- . 
richuп (Nahtigal IF 57, 70); неприйнятне 
виведення *cьrky з нар.-лат. *cyrica (Bo
hac LF З5, 440); пояснення початкового 
с- див. 3ССЯ З, 198-199.- РМ 19З9/ 
б, 282; Критенко Вступ 5З2; Фасмер IV 
300; 3ССЯ З, 198-199; Черньrх ІІ З67-
368; Slawski І 56; Bri.ickпer 59; Machek 
ESJC 87; Holub-Kop. 86; Holub-Lyer 
ІІЗ; Младенов 682; Skok І 275; Вегп. І 
132; Uhleпbeck AfSIPh 15, 484; Steпder
Peterseп 424; Bezlaj ESSJ І 62. - Див. 
ще Кир. 

[церківкИ] (бот.) <<трава з синіми кві
таМИ•> ВеУг; - похідне утворення від 
церква; мотивааія назви не ясна; пор. р. 
[церковник] (Даль IV 57З), рослина, яку 

цесарка 

на свято Трійці носять до церкви. -
Див. ще церква. 

[церковник] (орн.) <<Горобець польо
вий, Passer moпtaпus L.•> Шарл; - утво
рене лексико-семантичним способом від 
церковник <<Людина духовного звання» з 
огляду на коричнево-чорні тони забарв

лення цього птаха, що нагадують одяг 

церковників. - Воїнств.-Юст. 252-25З; 
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 21 О. - Див. 
ще церква. 

[церкотіти] <<кричати (про птахів 
лелетів - сов і сичів)•> ВеНЗн; - зву
конаслідувальне утворення, паралельне 
до дзиркот{ти, диркотіти і под. -
По!J. дзиркотіти, церцекати. 

[церувати] <•штопати» Куз; - бр. 
цьtраваць «ТС.»; - запозичення з поль
ської мови; п. cerowac <<штопати, [ви
шивати, гаптувати]•> певної етимології 
не має; пов'язувалося (Slawski І 56) з 
н. ziereп <<Прибирати, оздоблювати•>; вва
жалося також (SW І 265, З58) резуль
татом фонетико-семантичної видазміни 
дієслова cyfrowac <<цифрувати; шифрува
ти; вишивати•>, похідного від cyfra щиф
ра»; пов'язання з болr. церя <'Лікую•> 
(Bri.ickпer 58) неприйнятне. 

[церцекати] негати (про гусей)•> 
Л, [церцетати] «ТС.•> тж; - звукона
слідувальне утворення, подібне до се
мантично близького церкотіти (пор.). 

[цес] "цеЙ•>, [цеся] <•ЦЯ•>; - не зо
всім ясне; можливо, виникло як фоне
тичний варіант [сесь] <<ЦеЙ•> (під .впли
вом цей); може розглядатися також як 
результат скорочення первісного *це
сей, утвореного з підсилювальної част
ки це та займенника сей; цеся з'явило
ся з *цесей як форма жін. р. за зразком 
цей - ця. - Див. ще сей. 

цесарка (орн.) <•свійський птах, 
Numida meleagris L.•>, [цисарка] Куз, 
[цицарка, сисарка] «rc.•> Шарл, цесар
ниця <•робітниця, яка дог лядає цеса
рок•>, цесарЯ; - бр. цацарка, п. ce
sarka; - запозичення з російської мо
ви; р. цесарка «ТС.•> походить від це
сарь <<аісар•>, можливо, з огляду на по

дібний до корони роговидний наріст на 
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голові цього птаха; зв'язок з цесарь по
яснюється також тим, що в Росію пта
ха вперше завезено з Австрії, тобто з 
цісарських володінь (Даль IV 524; Чер
ньrх ІІ 368).- Фасмер IV 301; Горяев 
404; SW І 266; УРЕ 12, 212. - Див. ще 
цісар. 

цех 1 <<станова організація міських 
робітників (іст.); відділ на фабриці або 
заводі•>, цехівка <<цехова стіннівка», це
хівщИна, цеховИк <<майстер ремісничо
го цеху; робітник у цеху•>, ст. цех'Ь; -
р. боJІГ. цех, бр. цзх «ТС.•>, 11. ч. cech 
(іст.), слц. cech щех (іст.); рахунок у 
ресторані•>, вл. cecha, м. цех, схв. цех 
«ТС.>>, слн. ceh (іст.); - запозичене з 
німецької мови, можливо, через посеред
ництво польської; свн. zёch, zёche <<ряд, 
розташування; об'єднання (осіб одного 
стану),> (н. Zeche <<рахунок у ресторані; 
(іст.) цех, гільдіЯ•>) споріднене з дангл. 
tiohh <<рід, покоління; група, натовп; то
варистВО>>, дісл. te <<Призначення, розпо
рядження; покликання>>. - СІС 918; 
Шелудько 52; Richhardt 39; Преобр. ІІ, 
вьrп. последний 47; Фасмер IV 301; Чер
ньrх ІІ 368; Bruckner 567 57; St. wyr. 
obcych 102; Machek ESJC 82; Holub
Kop. 84; Holub-Lyer 111; РЧДБЕ 827; 
Bezlaj ESSJ І 59; Mikl. EW 27; Bern. І 
121; Кluge-Mitzka 876. 

цех2 
- див. ціха. 

[цехлйти] <<Скрекотіти (про сороку)•>, 
[цехл[ти] <<ТС.>> Нед; - утворення від 
звуконаслідувального вигуку *цех-цех, 
що імітує крик сороки, граматично офор· 
млене за зразком дієслів скИглити, 
[скіглuти], ск[млити тощо. 

цеце ( ент.) <<африканська кровососна 
комаха, збудник низки хвороб у люди
ни й тварин, Glossina>>, mce-mce <<ТС.>>; -
р. цеце, бр. цзцЗ,' п. ч. tse-tse, болг. м. 
цеце, схв. цеце-муха; - запозичення 
із західноєвропейських мов; англ. tsetse, 
фр. tse-tse, н. Tsetse (fliege) <<ТС.>> через 
мову бурів зводиться до слова звукона
слідувального nоходження tsetse «ТС. •> 
з мови банту. - СІС2 918; УРЕ 12, 213; 
Kopa\iriski 1004; St. wyr. obcych 781; 
К\еіn 1661. 

242 

ци 

[ц€коніти] <<стікати (про краплі води), 
крапатИ>> Нед; - звуконаслідувальне 
утворення, подібне до [бужбонuти] <<З 
шумом текти•>, /бурбон{ти] <<бурхливо 
текти, шуміти>> (пор.). 

[цеп'€] <<Курча>>, [цє,;п'єта, цЄп'ята] 
(мн.) Нед, [цЄпати] <<Пищати>> Нед; -
похідне утворення від вигуку *цєп, що 
є фонетичним варіантом вигуку ціп. -
Див. ще ціпа. 

І цеткй] (бот.) <<алтея лікарська, Al
thaea officinalis L.>> ВеНЗн, Mak; - не 
зовсім ясне; можливо, результат фоне
тико-семантичної видазміни слова чот
ки з огляду на подібність плодів рослини 
до намистинок на чотках. - Бісюліна
Клоков 186-187. -Пор. чоткИ. 

[це-це] <<вигук, яким підкликають сви
неЙ•> ЛГІол; - п. [ее ее!] <<вигук, яким 
підкликають конеЙ>>; - звуконасліду
вальне утворення, що імітує прицмоку
вання свиней при споживанні їжі. 

[ц€шка-ц€шка] <<вигук для підкли
кання поросяТ» Мо; - П. [ces ces ceska] 
<<вигук, яким підкликають конеЙ>>; -
похідне утворення від звуконаслідуваль

ного вигуку цє-цє за допом9гою змен

шувального суфікса -шк( а). - Див. ще 
це-це. 

[ци 1 ] <<Вигук, яким підганяють коней; 
вигук для підкликання кіз>>, [ці] <<вигук, 
що ним підганяють кіз>>; - п. сі сі сі <<ВИ
гук, яким nідкликають котів; вигук, яким 
підкликають теляТ», ч. сі! <<Вигук, яким 
підкликають або відганяють курей, гу
сей, кіз і т. іН.>>; - очевидно, скорочений 
варіант вигуку ацu, що виник унаслідок 
відпа_діння початкового а-. - Machek 
ESJC 84. - Див. ще ацй. 

[ци2 ) <<ЧИ>>; - бр. Ці <<ТС.>>, др. ЦU 
<<Хіба, чи, якщо>>, цьt <<ТС.>>; - пов'яза· 
не з др. цt <<ХОЧ, проте>>, стсл. ці> <<але, 
також, адже; однак, проте, хоч; якби; 
хіба, тільки•>, для яких реконструюєть
ся псл. *ее < *kai/koi, що розгляда
ється як відмінкава форма займеннико
вого кореня і є. *k~o- (3ССЯ З, 173, 194); 
зіставлялося з гр. хаі <<і, так само~ 
(Вегп. І 122; Boisacq 390; Trautmann 112; 
проти Meil\et MSL 8, 283) та з лит. kai 
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<<коли, тоді як, для того "щоб•> (Vondrak 
2, 452; Solmsen KZ 33, 300; 44, 190; 
Sadn.-Aitz. HWb. 220); припускається 
спорідненість з гр. 7Гоі <<Куди, куди-не
будь•>, що теж є застиглою відмінковою 
формою (місц. в. одн.) (3ССЯ З, 173). -
Фасмер IV 301, 357.- Пор. чи. 

[циб] <<кінці жіночого головного убо
ру (перемітки, рантуха), зав'язані в пет
ЛЮ•>; - неясне. 

(цйба] <<ДОВГа НОГа>>, (цибань] <<ДОВ
ГОНОГИЙ•>, [цИбатень, цибилань Па] 
нс.•>, цибатий <<ТС.•>, [цибилатий Г, 
цібсітий Нед] нс.•>, цИбати <<Широко 
стуnати, стрибаТИ>>, циб <<вигук на по
значення переступання через щось>>; -
бр. цьtбсітьt <<цибатий, довготелесиЙ•>, 
П. [суЬу] <<ДОВГі НОГИ>>, [dzybyj «ТС.•>; -
не зовсім ясне; для rr. [суЬу] припускав
ся зв'язок з dyby, dybac (SW І 357, 610, 
666), пор. і укр. дИби <<ходулі>> (тобто 
<<довгі ноги>>), циб <<вигук на позначення 
переступання через щось» і диб, диб
диб <<вигук, що відображає переступання 
ніг•>; фонетичні зміни в обох випадках 
(d- > с-, -і- > -у-) можна пояснити екс
пресивністю утворення; можливий зв'я
зок і з псл. сер-ь/ сір-ь, сіра <<ціП•> (3ССЯ 
З, 196; Лексіка Палесся у прасторьr і ча
ее, Мінск, 1971, 13).- Див. ще дИ
бати, ціп. 

[цибантІ <<залізна ПJrастинка, шо 
підкладається під нижню частину осі у 

возі•> ЛЖит; - запозичення з польської 
мови; п. cybant «ТС•> походить від н. Zieh
band <<ТС.>>, що є складним словом, утво
реним з осr-юви дієслова ziehen <<ТЯГТИ•> 
та іменника Band <<стрічка, тасьма, зав'яз
ка•>. - SW І 356; Кluge-Mitzka 883. -
Див. ще бант, цуг. 

[цибель] (іхт.) <<Верховодка, Albur
nus alburnus L.•> ЛГІол; - очевидно, 
результат фонетичної видазміни іншої 
назви цієї риби - сибіль (себель). -
Маркевич-Короткий 115-116; УРЕС 
І 308. - Див. ще себель. 

цибі <<вигук, яким підганяють робо
чу худобу•> Нед; - ч. сіЬ(і)! «ТС.•>; -
результат експресивної фонетичної ви
дозміни вигуку цабе (див.). 

цибуля 

цибок <<стрілка цибулі•>, [цибакІ <<стріл
ка часнику•> ВеУг, [цибах] <<СТрілка ци
булі•> ВеНЗн, [цИбикІ «ТС.•> ВеУг, [цибfна, 
цИбка] <<Стебло часнику або цибулі•> Л, 
[ципок] <<ТС.•> Дз; - ч. сІЬ <<порожнисте 
стебло (цибулі, часнику),>, слц. сfЬ, cfЬik 
<<ТС. •>, cfЬel, cfЬlik <<Сечівник; penis•>, [ ciblk, 
c[pik] <<Носик чайника•>, нл. cypk «ТС.•>; -
суфіксальні утворення від кореня cib
(tsib-), похідного від *stib- (унаслідок ме
татези), спорідненого з псл. *stьblo, від 
якого походять стсл. sтьБло, укр. стеб
ло. - Machek ES:JC 84. - Див. ще 
стебло. 

[цибрикувати] <<З усієї сили тягти•> 
Ме; - можливо, афективне утворення 
від цебрИти з таким розвитком зна
чень: <<НОСИТИ воду цебрОМ•> ~ <<НеСТИ 
(тягти) щось важке•> ~ <<тягти з усієї 
сили•>. -Див. ще цебер. 

цибук <<чубук; стрілка цибулі•>, 4и
бух <<чубук•>; - бр. цьtбук <<Люлька; 
чубук; стебло•>, п. cybuch <<чубук, ци
бух; люлька•>, [cybuk] «ТС.•>; - очевид
но, результат контамінації запозичено
го з тюркських мов слова чубук з укр. 
цибок; для п. cybuch припускається за
позичення з турецької мови через ма
лопольські говірки, що пояснює початко
ве с- замість cz- (Stawski І 110; Bruckner 
69). -Див. ще цибок, чубук. 

цибуля (бот.) <<Allium L.•>, !цебуля 
ВеЛ, цебулька Mak, 11ибулиця Г] «ТС.•>, 
цибулИна, [цибулИця І << цибуля•>, цибу
лИння <<стебла цибулі; [(бот.) стрілиця 
звичайна, Sagittaria sagittifolia L.]•>, 
[цибулянИк] <<Любитель цибулі•> Нед, 
[цибул.Янка] <<СТрілка цибулі•>, [цибуль6-
вище] <<грядка, де росла цибуля•>, цибу
левий, цибулЯстий, цибулькуватий, 
ст. цибуля; - р. [цибуля], бр. цьtбуля, 
п. cybula, ч. cibule, слц. cibu\'a, вл. cybula, 
cybla, нл. cybula; - через посередниц
тво польської та німецької мов (свн. 
zibo\\e, zebulle «ТС.•>) запозичене з ла
тиrtської; лат. caepula (cёpula) є змен
шувальною формою від саера (саере, 
сёра, сёре) <<цибуля•>, яке виводять від гр. 
*х~7ГІ1 (або *x~ma) <<часниК•>, пов'язано
го, можливо, з х~7Гщ; (дор. х<'Х7Гщ;) <<Сад•>, 
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спорідненим з х6ктw <<б'ю, рубаю•>, 
(JXCX7ТTW <<КОПаЮ•>, ЛИТ. kap(ti <<рубаТИ, 
колоти•>, kap\ys <<сокира; мотика•>, лтс. 
kap\is <<Мотика•>, стсл. коn"'Т'н, укр. копrі
ти. - Шелудько 53; Richhardt 40; Фас
мер IV 305; SW І 257; BrUs:kner 56; Ho
lub-Lyer 112; Machek ESJC 85; Ho\ub
Kop. 85; Младенов 250; Bern. І 128; Mikl. 
EW 27; К\еіn 287; Uh\enbeck AfS\Ph 15, 
484; Mikkola BerUhr. 175; Walde-Hofm. 
І 201; Boisacq 449. -Див. ще копати•. 

цивілізація <<рівень суспільного роз
витку, матеріальної та духовної культу
ри; культура, прогрес, освіта•>, цивіліза
тор, цивілізований, цивілізувати; -
р. болr. цивилизация, бр. цьtвілізацьtя, 
п. cywilizacja, ч. civilizace, слц. civi\izacia, 
вл. нл. ciwilizacija, м. цивилизациjа, схв. 
цивилизациjа, слн. civilizacija; - запози
чення із західноєвропейських мов; англ. 
civilization, н. Zivilisation «ТС.•> походять 
від фр. civilisation «ТС.•>, утвореного від 
civiliser <<освічувати, цивілізувати•>, пов'я
заного з civil <<цивільний, громадянськиЙ•>, 
яке зводиться до лат. сїvїІіs <<цивільний; 
державний; чемниЙ•>, cїvis <<Громадя
нин •>. - СІС2 918; Чернь1х li 368-
369; Kopa\inski 192; Holub-Kop. 86; 
Holub-Lyer 114; Fremdwбrterbuch 684; 
Dauzat 179. -Див. ще цивільний. 

цивільний <<невійськовий, громадян
ськиЙ•>; - р. (заст.) цивИльньtй, бр. цьt
вільньt, п. cywi\ny, ч. сіvіІпІ, слц. civil, 
civi~ny, вл. ciwilny, болг. цивИлен, м. 
цивилен, схв. ціtвйлнй, слн. civl\en; -
запозичення з латинської мови; лат. 
c1v1\is <<громадянський; державний; чем
ниЙ•> походить від clvis <<Громадянин; під
данець•>, що зводиться до іє. *кеі- <<Ле
жати•>, з яким пов'язані також гр. хБі'fJШ 

«лежу•>, хоіт11 <<Ложе, постіль; гніздо•>, 
XWfJil <<село, селище•>, гот. haims <<село•>, 
даНГЛ. ham <<будИНОК, ЖИТЛО•>, ЛИТ. seima, 
лтс. saime, прус. seimlns «ТС.•>, стсл. 

с-kмнm <<родина; челядь•>, укр. сім'Я. -
СІС2 918; Акуленко 136; Kopalinski 192; 
Holub-Lyer 114; РЧДБЕ 828; Wa\de
Hofm. І 224-225; К\еіn 293-294; Wal
de-Pok. І 358-359. - Пор. сім'Я2• 
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цигайський (про породу тонкорун
них овець); - р. цигайский, бр. цьt
гайскі «ТС.•>; - запозичення зі східно
романських мов, оформлене за зразком 
прикметників на -ський; рум. молд. ~igaie 

<<тонкорунна вівця•> зводиться до н. Ziege 
<<КОЗа•>. - Див. ще цеп~я. 

цИган1 <<Представник народності ін
дійського походження СУМ; [коваль; 
учасник весільного обряду]•>, [циганен
ко], [циганЄ] Нед, циганенЯ, [циганИн] 
ВеУг, [циганИха] <<циганова дружина~. 
[циганія] <<цигани•>, циганка, [цИганка] 
«чорна коза•> ВеНЗн, циганство, ци
ганча, циганчук, [циганщина] <<Весіль
ний обряд, у якому переодягнені гості 
ходять по хатах, танцюють та "випро
шують" різні речі•>, циганЯ, циганку
ватий, (цигануватий], циганити <<ВИ
прошуваТИ•>, перециганити <<видури
ТИ•> Куз; - р. бр. цьtган, др. (мн.) цьt
гане, п. Cygan, ч. Cikan, слц. Cigan, вл. 
Cygan, нл. cygan, каш. [clgбnj, болr. 
цИганин, м. Циганин, схв. Цuганuн, 
ЦИга, ЦИго, слн. сіgіщ стс~. цнrмtнн"h; -
запозичення з грецько1 мови; crp. 
Tcriyycxvщ (> нгр. Tmyyavщ) виникло з 
'Атсrіуусхvщ; «ТС.•>, етимологія якого не 
зовсім ясна; пов'язується з сгр. а3іуусхvщ 
<<Представник візантійської єретичної 
секти•> (оскільки цигани прийшли до 
Європи через Візантію), утвореним, 
мабуть, за ДОПОМОГОЮ Префікса Сх- <<НЄ•> 
від гр. 3Іyyavw <<доторкуюсЯ•>, спорід
неного з лат. fingo <<торкаюся, пещу; 
утворюю, ЛіПЛЮ>>, гр. 'tБJXO<:; <<Мур~. 
тоіхщ <<стіна•>, дінд. dehmi <<обмазує, за
мазує•>, лит. dyzti <<бити, шмагати•>, псJІ. 
deza, укр. діжа. - Акуленко 132; Фас
мер lV 305, гез 223; Преобр. ІІ, ВЬІП. 
последний 49-59; SW І 358; BrUckner 
69; Machek ESJC 85-86; Holub-Lyer 
11 З; Bez\aj ESSJ І 63; Skok І 261; Mik\. 
EW 29, 414, ТЕ\ І 277; Frisk І 674-
675; Wa\de-Hofm. І 501-502. - Див. 
ще а-, діжа. 

[цИган2 ] (орн.) <<Польовий горобець, 
Passer montanus L.•> Нед, [циганчук] 
<<Tt:.•> Нед, Куз, [цИганка] <<чайка зви
чайна, Vanel\us vanel\us L. ВеНЗн; сіра 
чубата гуска Л•>; - назви утворено лек-
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снко-семантичним способом від цИган з 
огляду на темні (чорні або коричневі) 
тони в забарвленні цих птахів. - Во
їнств. - Кіст. 61-62, 253-254; ГІти
цьІ СССР 230, 591. -Див. ще цИган 1• 

[цИган3 ] <<дзиrа•> ЛГІол; - виникло 
внаслідок семантичного зближення фо

нетично подібних слів цИган і дзИга, 
можливо, під впливом вислову крутить, 
як чИган (сонцем).- Див. ще цИган 1 • 

[циганка1 ] <<велика голка•>; - виник
JІО внаслідок скорочення вислову циган
ська голка «ТС.•>. -Див. ще цИган1 • 

[ циганка2 ] (бот.) <<Ломиніс цілолис
тий, Clematis integrifolia L. Г, Нед, ГІі, 
Mak; чина чорна, Lathyrus niger (L.) 
Bernh. Mak•>; - р. [цьrганка] <<Чина ве
сняна, Orobus vernus L.•>; - назви утво
рені лексико-семантичним способом від 
циганка; для чини чорної- за темним 
кольором плодів рослини. - Див. ще 
цИган1 • 

[циганкИ] <<Сорт яблук червонясто
го кольору•> Нед; - р. [цьtганка] <<сорт 
яблук•>, п. cygaпka; - результат се
мантичної видазміни слова циганка 
(мн. циганкИ); назва мотивується тем
но-червоним кольором яблук. - Див. 
ше цИган 1 • 

[циганкуци] (бот.) <<чорнобривці роз
логі, Tagetes patula L.•> ГІі; - семанти
чно видозмінене запозичення зі східно
романських мов; рум. молд. tigaпcuta 
~циганочка•> утворене від tiganca <<ЦИ

ганка•> за допомогою зменшувального су

фікса -cut(a-). -Див. ще цИган1 • 
[циганок] <<Складний ножик•> ЛГІол; -

заnозичення з польської мови; п. cyganek 
~тс.•> є демінутивною формою від cygan 
<<ТС.•>, що виникло лексико-семантичним 

шляхом від етноніма Cygan <<циган•>; мо
тивація назви не зовсім ясна. - SW І 
358. -Див. ще цИган 1 • 

цигарка, цигара (заст.) <<сигара•>, 
цигаро (заст.) «ТС.•>, цигарник <<ТОЙ, хто 
виготовляє цигарки або торгує ними•>, 
[цигарнtік] <<Портсигар•>, цигарниця, ци
гарничка; - р. цигарка (заст.), бр. ЦЬl
гарка, ГІ. cygaro <<СИГара•>, Ч. cigaro, СЛЦ. 
вл. cigara «ТС.•>, нл. cygara нс.•>, боJІГ. ци-

цигирний 

гара <<Самокрутка, сигарета, цигарка•>, 
М. цигара <<ТС.>>, СХВ. цигар <<ТС.•>, СЛН. 
cigareta <<цигарка•>; - через посеред
ництво німецької та французької мов (н. 
Zigarre <<сигара•>, фр. cigare <<ТС.•>) запози
чене з іспанської; ісп. cigarro <<ТС.•> утво
рене від слова з мови майя siqar <<курити 
скручене тютюнове листя•>. - Фасмер 
lV 305; Фасмер-Трубачев ІІІ 617; Чер
ньІх П 160:--161; St. wyr. obcych 124; 
Machek ESJC 85; Holub-Kop. 85; Holub
Lyer 112; Skok І 261; Dauzat І 76; Юuge
Mitzka 884; КІеіп 288. 

[цигарцара] <<заміська прогулянка, 
маївка•>; - неясне. 

цигейка - див. цегея. 
[цигея] <<весела, жвава дитина•> Мо; 
не зовсім ясне; можливо, експресив-

не утворення, пов'язане із запозиченим 
з німецької мови Ziege <<Коза•>. - Див. 
ще цегея. 

цигИкати <<Погано грати на струн
ному інструменті, видобувати однома
нітні негармонійні звуки•>; - ексnреси
вне утворення звуконаслідувального ха

рактеру, подібне до мугИкати, терлИ
кати, триндИкати тощо. 

[цигильона] <<гомілка, гОJІінка•> ВеНЗн; 
- вважається результатом фонетичної 
видазміни сJюва *суголінна (ВеНЗн 72), 
що є, очевидно, формою жін. р. незасвід
ченого прикметника *суголінний, утво
реного за допомогою префікса су- від 
гол{нка <<ГОМіЛКа•>, *голінь. - Див. Ще 
голінка, су-. 

[цигирний] <<ЧарівливиЙ•> ГІі; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з п. 
ст. cygrynowy <<блакитна-зелениЙ•> (пор. 
у словнику ГІіскунова: що там за очі 
цигирні), яке виводиться від н. seegпJn 
<<Кольору морської хвилі•>, що є склад
ним словом, утвореним з іменника See 
<<Море, озеро•>, спорідненого з днн. seo, 
ДВН. SёО, Sё <<ТС.•>, даНГЛ. S<P, дфриз. se 
<<Море•>, гот. saiws <<озеро•>, які зводяться 
до герм. *saiwi-, та прикметника gпJn 
<<зелениЙ•>, пов'язаного з двн. gruoni, свн. 
gruene, дангл. grёne <<ТС.•>, що походять 

з іє. *ghro- <<рости•>. - SW І 359; 
Юuge-Mitzka 275, 696; КІеіп 678, 1407. 
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цидула <<записка•>, цидулка <<ТС.•>, [це
дула Нед, Куз, цедулка Г, Она, ци
дуля, цидулька Бі] «ТС.•>, ст. цедула, 
цидула; - р. цедулка, (заст.) цидула, 
бр. цьtдулка <<ТС.•>, п. cedu-l'a «біржовий 
бюлетень; список поштових посилок; роз
писка•>, cedu-l'ka <<записка; інструкція'>, ч. 
cedule <<афіша•>, cedulka <<записка•>, слц. 
cedul'a <<Папірець, записка•>, вл. cedla, 
cedulka «ТС.•>, схв. цеду;ьа <<записка•>; -
запозичене з латинської мови, можли
во, через польську; елат. cedula <<смужка 
паnірусу; записка•> пов'язане з лат. 
schedula - демінутивною формою від лат. 
scheda (schida) <<смуга nапірусу; сторін
Ка•>, що походить від гр. *охіо11 ( <охі,а, 
O)(t,r]) <<Тріска, СКіПКа•>, утвореНОГО від 
oxi'w <<розриваю, розколюю, розщеп
ЛЮЮ>>, спорідненого з лат. scindo <<рву, 
розриваю•>, дінд. chinatti <<розколює, від
різуЄ», лит. sklesti <<розріджувати, роз
водитИ•>, стсл. ц-kдн'Т'н. - Шелудько 52; 
Фасмер IV 295; Bruckner 57; St. wyr. 
obcych 103; Holub-Kop. 84; Holub
Lyer 111; Bern. І 121; Frisk ІІ 838-
840. - Див. ще цідИти. 

[цизорик] <<Складний ножик•>, ст. сце
зорик'Ь; - бр. сціз6рьtк, [цьtз6рьtк]; -
запозичення з польської мови; п. scy
zoryk «ТС. '> походить від лат. scissor <<ТОЙ, 
що ріже, краЄ», утвореного від scindo 
<<рву, розриваю•>. - Дворецкий-Король
ков 781; St. wyr. obcych 670. - Див. 
ще цидула. . 

, [цизром] <<Струме.нем•> (цизр6м те
че кров); - не зовсІм ясне; можливо, 
афективне утворення, пов'язане з ци
зорик «СКЛадаНИЙ НОЖИК•> (див.). 

[цик!] (виг.) <<стій!, ані pyw!•> Нед, цИ
кати «зупиняти когось вигуком цик!•>; -
р. ць'tкать <<зупиняти когось вигуком 
цьtк!•>, п. cykac; - звуконаслідувальне 
утворення, аналогічне вигуку цить. -
Фасмер lV 305-306; ГІреобр. Il, вь1п. 
последний 50; Stawski І 111; Bern. І 
129. - Пор. дзиr, цить. 

цикада (ент.) <<Cicada L.•>; - р. болг. 
цикада, бр. цьtкада, п. cykada, ч. слц. 
cikada, схв. цикада; - запозичене з 
латинської мови, можливо, через посе-
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редництво німецької (н. Zikade <<цикада•>); 
для лат. cicada <<ТС.•> припускається 
звуконаслідувальне походження або за
позичення із середземноморських мов. -
St. wyr. obcych 124; Kopalir\ski 189; Ho
lub-Kop. 85; Holub-Lyer 113; РЧДБЕ 
828; КІеіn 287; Walde-Hofm. І 211. 

[циката] <<цукаТ•> Нед; - запози
чення з польської мови; п. cykata «ТС.•> 
походить від іт. succada «ТС.•>, утворе
ного від succo <<СіК•>. - Kopa\ir\ski 189; 
S-1'. wyr. obcych 124. -Див. ще цукат. 

[цИкати] <<ВИділяти в малій кількості; 
доїти Нед; різати дрібними рухами Ме•>, 
[цікнути] <<рубнути•> ГІі, [цИка] <<той, що 
сплачу-є (борг) невеликими порціями'> 
Нед, [цИкало] <<ТС.•> тж, [l)иканИна] 
<<невідкладний борг'> Нед, [цuканка] 
«ТС.•> тж, [вИцик] <<Виплата малими пор
ціями•> Нед; - бр. цьtкаць <<спльовувати 
крізь зуби•>, п. cykac щокати (про го
динник); виділяти в малій кількості•>, ч. 
cikati <<ЦВІрІнькати, скрекотати•>, нл. 
cykas <<сичати•>, болг. [цИкам] <<цвірінь
кати; плювати через зуби•>, схв. цИка
ти <<Пищати, сичати•>; - звуконасліду
вальні утворення, пов'язані з вигуком 
цик, що імітує шум від доїння, чвир
кання, рубання тощо. - Фасмер lV 
305-306; ГІреобр. Il, вь1п. последний 50; 
Stawski І 111; Bern. І 129. 

[цикерка] <<остання крапля•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, виникло як 
афективне утворення на основі дієсло
ва цИкати (див.). 

цикл <<закономірне коло якихось 
явищ, дій, процесів; сукупність пов'я
заних між собою явищ•>, циклізація 
<<об'єднання в цикл•>, циклізм <<велоси
педний спорт•> Куз, цИкліка тж, цик
ліст <<велосипедист>> Куз, циклічний, 
циклувати <<Працювати циклічним ме
тодом•>; - р. цикл, бр. ЦЬlКЛ, П. BJ!. 

cyk\, ч. слц. cyk\us, болг. цuк'ЬЛ, м. 
циклус, схв. цuклус, слн. clk\us; - за
позичення з латинської мови; пізньо
лат. cyclus <<КОЛО•> походить від гр. 
хuхЛщ; <<КОЛО, коловий РУХ•>, споріднено· 
го з дінд. cakrab <<колесо•>, тох. А kuktH, 
ТОХ. В koka\e <<ТС.•>, ЛИТ. kak\as <<ШИЯ'>, 



цикламен 

псл. kolo, укр. коло. - CJC2 918; Фасмер 
N 302; Смирнов 322; Sr. wyr. obcych 124; 
Kopalir\ski 189; Holub-Kop. 88; Ho\ub
Lyer 116; РЧДБЕ 829; Boisacq 531; КІеіn 
390. -Див. ще коло 1 • 

цикламен (бот.) <<альпійська фіал
ка, Cyc\amen L.•>, циклямін <<ТС.•> Она; -
р. цикламен, бр. цьtкламен, п. cyklamen, 
ч. слц. cyklameп, болr. м. циклама, схв. 
цИклам, цuклама, слн. cik\ama, cikla
men; - запозичення з латинської бо
танічної номенклатури; лат. cyclamen 
«альпійська фіалка, цикламен» походить 
від гр. xuxAcXІJІVO<;; <<ТС.•>, пов'язаного з 
хuхЛщ <<КОЛО•> (за формою листя). -
СІС2 918; Sr. wyr. obcych 125; Kopa\ir\ski 
189-190; Holub-Lyer 116; РЧДБЕ 828; 
Кlein 390. - Див. ще цикл. 

циклон <<атмосферний вихор; при
лад для очищення повітря (газу)•>, ци
клонічний; - р. болг. циклон, бр. цьt
кл6н, п. вл. cyklon, ч. слц. cyklon, м. 
циклон, схв. цuклон, слн. cik\on; - за
позичення з англійської мови; англ. 
cyclone <<циклон•> утворив у 1848 р. анг
лійський учений Г. Піддінrтон від гр. 
xuxЛwv <<Такий, що обертається•>, похід
ного від хuхЛщ <<КОЛО».- СІС2 919; 
Чернь1х 11 369; Sr. wyr. obcych 125; Kopa
Іir\ski 189-190; Holub-Lyer 116; РЧДБЕ 
829; К\еіn 390. -Див. ще цикл. 

циклоп <<одноокий велетень (у дав
ньогрецькій міфології); (зоол.) одноокий 
рак•>, циклоп[чний; - р. болг. циклоп, 
бр. цьrклоп, п. cyk\op, ч. Cyklops, Kyk
\ops, слц. Kyk\op, м. киклоп, схв. ЦИклоп, 
Кuклоп, слн. ciklop; - через посеред
ництво латинської мови запозичене з 
грецької; гр. КuхЛwч> (> лат. Cyclops) 
«Міфічний дикий велетень з одним оком, 
(букв.) круглоокий» є складним словом, 
утвореним з основ іменників хuхЛо<;; 
<<КОЛО•> та W\j) <<ПОГляд, ( мн.) очі•>. - CICZ 
919; S.f. wyr. obcych 125; Kopalir\ski 
189-190; Ho\ub-Lyer 277; РЧДБЕ 829; 
Кlein 390, 1089. - Див. ще оптика, 
цикл. 

цИкля <<сталева пластинка з гост
рою крайкою для циклювання•>, ци
клювальник, циклювальний, циклю-

цикута 

вати; - р. цuкля, бр. ЦЬLКЛЯ, П. cyk
\in(g)a, болr. цuкла <<цикля•>; - видо
змінене загюзичення з німецької мови 
(пор. ближче до першоджерела р. 
цИклинка <<ЦИКЛЯ•>); н. Ziehklinge <<ЦИ
кля, столярна гладилка•> є складним 

словом, утвореним з основ дієслова 

ziehen <<Тягти» та іменника Кlinge 
<<клинок, лезО•>. - Фасмер lV 302, 306; 
РЧДБЕ 828; К\uge-Mitzka 377, 883. -
Див. ще клинок, цайr. 

[цйконіти] <<Тремтіти від холоду•> Г, 
Нед; - фонетичний варіант дієслова 
дзиrоніти <<ТС.•> (див.). 

цикорій (бот.) <<Cichorium L.•>, [ци
к6рія Нед, цихарій Mak] <<цикорій ди
кий (петрові батоги), Cichorium intybus 
L.•>; - р. цик6рий, бр. цьtк6рьtя, п. 
cykoria, ч. cikorie, cikorka, слц. cigoria, 
болг. цик6рия, м. цикориjа, схв. цuкі5-
риjа, слн. cikorija; - запозичене з ла
тинської ботанічної номенклатури, мож
ливо, через посередництво західноєвро

пейських мов, пор. н. Zichorie, англ. 
chicory, фр. chicore~< cicoree) <<ТС.•>; 
лат. cichoreum (cichorium) <<цикоріЙ•> 
походить від гр. ХІХОРІОV (мн. юх6-
рБю) <<ТС.•>, яке зводиться до єг. ke
bsher «ТС.•>. - Фасмер lV 302; Пре
обр. ІІ, вь1п. посJ!едний 47; Чернь1х 11 
369; Machek ESJC 86; Holub-Kop. 85; 
Ho\ub-Lyer 113; РЧДБЕ 829; Bez\aj 
ESSJ І 64; Skok І 264; Кluge-Mitzka 
881; Dauzat 171; Boisacq 462; Frisk І 
862; КІеіп 275. 

[цикотати] <<Пищати, цвірінькати•> 
ВеНЗн; - звуконаслідувальне утворен
ня, аналогічне до дзиrотіти, дзикоті
ти. - Поr. дзиr, цик!, цок. 

[цикун] (іхт.) <<в'юн річковий, Cobi
tis taenia L.•> Нед; - не зовсім ясне; 
можливо, утворено лексико-семантич

ним способом від незасвідченого *ци
кун ( < сцикун) з огляду на те, що шкі
ра в'юна вкрита шаром слизу. - Марке
вич-Короткий 144. -Див. ще сик. 

цикута (бот.) <<віха, Cicuta L.•>, [ци
кутинаj <<цикутова отрута•> Куз, Нед; -
р. болг. цикута, бр. цьrкута, п. cykuta, 
схв. цикутва; - запозичене з латин-
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ської наукової номенклатури; лат. cicota 
<<цикута, болиголов•> достовірної етимо
логії не має; припущення зв'язку з лат. 
cautёs <<скеля, стрімчаК•>, cotёs «ТС.», cos 
«Гострий камінь•> за формою гострих зуб
ців на листі цієї рослини (Wa\de-Hofm. 
І 213) малоймовірне; виведення з гр. 
суеіп <<ПОрОЖНИСТИЙ•> (Нейштадт 414), 
з огляду на будову стебла й кореневища, 
помилкове, оскільки гр. xuБiv, латинською 

транскрипцією суеіп <<ПорожнистиЙ•>, має 
інше значення - <<бути вагітною•>. -
СІС2 919; St. wyr. obcych 126; Kopa
\inski 190; Skok І 264; К\еіп 288. 

циліндр <<Геометричне тіло; деталь, 
що має форму такого тіла; вид капелю
ха•>, циліндер <<ТС.•> Куз, [ціліндра] <<ча
стина рушниці•>, циліндрИчний, цилінд
рувdтий Куз; - р. цилИндр, бр. цьt
ліндр, п. слц. cyliпder, ч. cyliпdr, вл. 
cyliпder, болг. цилuнд'Ьр, м. цилИндар, 
схв. циліtндар, слн. cillпder; - запози
чене з латинської мови, можливо, че
рез посередництво німецької та фран
цузької (н. Zyliпder, фр. cyliпdre «ТС.•>); 
лат. cyliпdrus <<циліндр» походить від 
гр. хuЛІvорщ <<вал, валок, циліндр; згор
ток•>, пов'язаного з xuЛivow <<Кочу, кручу, 
кружЛЯЮ>>, що споріднене з XUXAO<:; «КО
ЛО•>. - СІС2 919; Фасмер lV 302; Смир
нов 322; Чернь1х І1 369-370; Machek 
ESJC 92; Holub-Kop. 88; Ho\ub-Lyer 
116; St. wyr. obcych 126; РЧДБЕ 829; 
Frisk ІІ 46; К\еіп 391. - Див. ще цикл. 

[цилуrа] (бот.) <<Карагана дерев'я
ниста (жовта акація), Caragaпa arbo
resceпs Lam.•> Mak; - фонетичний ва
ріант іншої назви цієї рослини [ чилига] 
(див.). 

цимбали• <<музичний інструмент•>, 
[цИмбал] <<ТС. Нед; йолоп, бовдур Г, Нед•>, 
цимбалИст, цимбаліст, цимбалИста, 
[цимбалИстий], [цимбdло] <<дрючечок, 
що висить на ланцюжках між стовпами 

в стайні•> Мо, [цимбал яр] <•цимбаліСТ•> 
Пі, ст. цимбал'Ь (муз.); - р. цимбdльt, 
бр. цьшбальt, п. cymbaty, (одн.) cymbat, 
ч. cimba\, слц. вл. cymba\, нл. cymb\a, 
болг. цимбал, м. цимбал, схв. цИмбал, 
слн. cembalo; - запозичене з латинсь-
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кої мови через посередництво польсь
кої; лат. cymbalum <<Кімвал (музичний 
ударний інструмент )•> походить від гр. 
XUІJf3aЛov <<ТС.•>. - Фасмер-Трубачев 
IV 306; Смирнов 322; Преобр. ІІ, вь1п. 
последний 50; St. wyr. obcych 126; 
Machek ESJC 92; Holub-Kor. 85; 
Holub-Lyer 113; РЧДБЕ 829; Skok І 
265-266; Mikl. EW 29; К\еіп 391. -
Див. ще кімвал. - Пор. клавесИн. 

[цимбали2 ] <<ВИД ВИШИВКИ•>; - ВИ
НИКЛО лексико-семантичним шляхом з 

цимбdли 1 , очевидно, з огляду на те, що 
візерунок цієї вишивки за формою на
гадує цимбали. -Див. ще цимбали 1 • 

tцИмбор] <<товариш, приятель•> ВеУг, 
[цимборd] <<ТС.•> тж; - запозичення з 
угорської мови; уг. cimbora <<друг, то
вариш, приятель•> пов'язане з рум. 
simbra, ст. slmbra <<товариство, спілка», 
slmbra~ <<Компаньйон•> - словами сло
в'янського походження, які зводяться до 
схв. ст. супруг <<запряг, запряжка; сер
дечний друг•>, слн. [s9prog] <<бідний се
лянин, що об'єднує з іншими робочу 
худобу•>, укр. р. супрЯга <<об'єднання двох 
або кількох волів (господарів) для спіль
ної роботи•>. - MNTESz 436-437; Bar
czi 32; DLRM 775. -Див. ще cynpyr. 

цИна (заст.) <<ОЛОВО; ЦИНК>>, [ціна] 
<<Те.; олов'яний посуд•>, [цінок Нед, цінь 
Г] <<цина•>, цинdр <<Ливар олов'яних ви
робів•> Куз, [цИник] <<закис олова•> Нед, 
tцинИця] <<Посудина з олова•> ВеУг, [ци
н{вка] <<ТС.•> Нед, [циновець] <<окис оло
ва•> тж, [цінонька] <<олов'яний дзбан» 
тж, циновий <<олов'яний», [tjИняний] 
«ТС.•> ВеУг, ст. цtна; - бр. tцьtн], п. 
супа, ч. слц. сІп, вл. суп, нл. сеп, схв. 
[цuн], слн. сіп; - запозичене з німець
кої мови через посередництво польсь
кої; н. Zіпп <<олово•> споріднене з дангл. 
дсканд. снн. tіп, двн. свн. zіп, що зво

дяться до герм. *tіпа-, можливо, чергу
ванням голосних пов'язан<Jго з гот. taiпs 
«палиця; гілка, сучоК•>, двн. zеіп «ТС.>>, 

осІ<ільки при археологічних розкопках 
на території Швейцарії, Ютландії, Пів
денної Швеції знаходили олово у вигляді 
палиць (штаб) - St. wyr. obcych 126; 
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Kopalinski 190; SW І 361; Machek ESJC 
86; Holub-Kop. 86; Holub-Lyer 113; 
Skok І 266; Bezlaj ESSJ І 64; Mikl. EW 
29; Bern. І 130; Кluge-Mitzka 885; 
КІеіn 1619. 

цинамон (заст.) <<висушена запаш
на кора деяких тропічних рослин, що 

вживається в кулінарії та медицині (ко
риця)•> СУМ, Г, [цимон] <<ТС.•> Mak, 
lцинамокІ <<ТС.•> Нед, цинамонник <<КО
ричне дерево•> Куз, [цинамковий] Нед, ци
намоновий, ст. цинамон'Ь, цtнамон'Ь; -
п. cynamon, схв. [цинамон] «ТС.•>; - за
позичення з латинської мови; лат. cin
пamomum <<Кориця, коричне дерево•> 

ПОХОДИТЬ Від Гр. XiWЩ.IOV, XIWcXІJWf.IOV 
~ТС.•>, що виникло, очевидно, під впли

вом назви іншої ароматичної рослини 
a!JOІJOV <<аМОМ» < *xtWcXІJWVOV <<ТС.>>, ПО
в'язаНОЇ з гебрайським словом, імовір
но, малайського походження qinnamon 
нс.•>.- St. wyr. obcych 126; SW І 361; 
Boisacq 457; КІеіn 289. 

цинга (мед.) <<захворювання, що ви
никає через брак вітамінів у харчуванні•>, 
цинготний; - р. цинга, бр. цьtнгrі, 
болг. цИнга; - не зовсім ясне; здебіль
шого виводиться з п. dzi~gna <<Виразка
вий стоматит•>, що розглядається як 
утворене з основ слів лат. dёns (род. в. 
dentis) <<зуб•> та п. gnic <<ГНИТИ•> (Фас
мер IV 306; Bern. І 190) або як первіс
не *dziegna < *degna зіставляється із 
стсл. дм1t" <<рубець, шрам•> < псл. dьgna, 
спорідненого з лит. dygti <<Проростати, 
СХОДИТИ>>, d(egti <<КОЛОТИ>> (Bruckner 112); 
реконструюється псл. *dog-n- І dьg-n-, з 
пізнішою назалізацією в польській мові 
(ЧерньІх 11 370).- Фасмер-Трубачев 
IV 306; Преобр. 11, вь1п. последний 50; 
РЧДБЕ 830; Bern. І 190. 

цннrель 1 (заст.) <<курок•>: - запо
зичене з німецької мови через польське 
посередництво; н. Zungel <<язичок; со
бачка, спуск•> (> п. cyngiel <<курок•>) є 
зменшувальною формою іменника Zun
ge <<ЯЗИК•>, спорідненого з двн. zunga, 
свн. zunge, дангл. tunge, днн. дсканд. 
шв. tunga, дфриз. tunge, гот. tuggo, тох. 
А kantu, тох. В kantwa, лат. ст. *dingua 

цинізм 

<<ТС.•> (> лат. lingua <<язик; мова•>). -
St. wyr. obcych 126; Кluge-Mitzka 892; 
КІеіn 1627. -Див. ще лінгвістика. 

[цннrель2 ] (орн.) <<щиголь, Fringilla 
carduelis L. (Carduelis carduelis)•>, [цін
гель] «ТС.•> Шарл; - утворене лексико
семантичним способом від цИнгель <<Ку
рок•> за подібністю дзьоба цього птаха 
до курка. - Птиць1 СССР 564. - Див. 
ще цИ:нrель1 • 

[цинrель3 ] (бот.) <<ярець чотиригран
ниЙ•> (вид ячменю) ВеЛ; - очевидно, по
в'язане з н. Zunglein <<язичок•>, Zunge\chen 
<<язичок у злаків•>. -Див. ще цннrель1 • 

[цИндра] (спец.) <<окалина; (перен.) 
вітрогон, жевжик•>, [цИндря] «ТС.•>, цИнд
рити <<марнотратити, гайнувати•>, [цвuн
дрити] <<ТС.•>;- р. [ць'tндра] (з укр.); -
запозичення з польської мови; п. z~dra, 
zendra, [zyndra, cq,der] <<ШЛаК•> похо
дять від н. Sinter «ТС.•>, спорідненого з 
двн. sintar, свн. sinter, свн. дангл. днн. 
sinder <<ТС.», що зводяться до герм. 
*sendra- (*sendhro-) <<згущена рідина•>, 
пов'язаного з псл. *s~dra <<Шлак, ока
лина» (корінь *s~d- І sed- І sid- <<Сідати, 
СісТИ>>), ЗВіДКИ Ч. sadra <'ГіПС•>, СХВ. седра 
<<Вапнистий накип•>. - Шелудько 53; Ma
chek ESJC 535; Holub-Lyer 429; Кluge
Mitzka 710; КІеіn 289. 

цинізм <<Відверта зневага загально
прийнятих норм моралі; вчення цині
ків•>, цИнік <<безсоромна людина; послі
довник філософської школи, заснованої 
.Антістеном у Давній Греції в lV ст. до 
н. е.•>, цинічний; - р. цинИзм, бр. цьt
н{зм, п. вл. cynizm, ч. cynismus, слц. 
cynizmus, болг. цинuз'Ьм, м. цинuзам, 
схв. циніtзам, слн. cinlzem; - запози
чення з латинської мови; пізньолат. cy
nismus <<учення і спосіб життя циніків 
(кініків)•> походить від гр. xuviOІJO<:; 
<<ТС.'>, утвореного з першого компонен

та гр. Kuv6aapyБ<:; <<Кіносарг - пагорб 
в Афінах, де була розташована гімназія, 
в якій викладав Антістен•>, пов'язаного 
з гр. xuwv (род. в. xuv6c;) <<ПеС•>, спорід
неного з лат. canis <<ТС.•>, що зводиться 
до іє. *кwon- <<собака, пес•>, з яким по
в'язані ТаКОЖ дінд. SVclП- <<СОбака, ПеС>>, 
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ав. spa, тох. А ku, лит. suб <<ТС.•>, укр. 
сука. - СІС2 919; Фасмер lV 302; St. 
wyr. obcych 126; Kopalinski 190; Holub
Kop. 88; Holub-Lyer 116; РЧДБЕ 830; 
Frisk li 58; Юеіn 392, 746. -Пор. сука1 • 

цинк <<метал синяво-білого кольо
РУ•>, [цuнька] <<ТС.•> ЛЧерк, цинкіт (мін.) 
<<цинкова руда•>, [цинковець] <<ТС.•> .Нед, 
[цuнчок] <<окис цинку•> Нед, цинкувати 
(спец.); - р. болг. м. цинк, бр. цьtнк, 
п. вл. нл. cynk, ч. zinek, слц. cink, нл. 
cenk, схв. цuнк, слн. c(nk; - запози
чення з німецької мови; н. Zink <<ЦИНК•>, 
ст. Ziпken <<ТС.•> виникло лексико-семан
тичним способом від Zinken, Zinke 
<<зубець, загострене тіло, гострий виступ•> 
(оскільки цей метал набирає в печах 
зубчастих форм), яке є результатом роз
ширення суфіксом -k- основи, що вис
тупає в двн. zinna (< герм. *tindja) 
<<зубець (муру), шпиль•>, свн. zinne, н. 
Zinne <<ТС.•>, споріднених з двн. zint 
<<Вістря, шпичаК•>, дісл. tindr <<вістря, вер
хівка•>, дангл. tind <<зубець, шпичак•>, які 
пов'язані з сірл. dinn, diпd <<Паго~б, ви
сочина•>. - Шелудько 53; СІС 920; 
Фасмер IV 302; Преобр. ll, вьІп. послед
ний 47 -48; Kopalinski 190; Holub-Lyer 
519; РЧДБЕ 830; Кluge-Mitzka 885; 
КІеіn 1769. 

[цинобер] (бот.) <<цмин піщаний, He
lichrysum arenarium (L.) DC.•> Mak, [ци
нобрань] <<ТС.•> тж, [цинобрик] «вербо
зілля лучне, Lysimachia nummularia L.•> 
Mak; - назви утворено лексико-семан
тичним способом від цинабер «Кіновар, 
мінерал яскравого червоного кольору~ 

з огляду на яскраво-золотаве, жовте або 
жовтогаряче забарвлення листочків об
гортки або квітів цих рослин. 
Бісюліна-Клоков 255, 324; Нейштадт 
439, 550. -Див. ще цинобра. 

цинобра <<Кіновар•> Г, Куз, [цин6бер] 
<<ТС.•> Нед, [цин6бря] «ТС.•>, ст. цt;но
бра; - п. cynober, ч. вл. cinobr, слц. 
слн. cinober, болг. цин6б-ьр, м. цинобер, 
схв. цин6бер; - запозичення з німецької 
мови; н. Zinnober <<Кіновар•> через лат. 
cinnabaris <<ТС.>> ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр. XІWaf3ap1 
<<Кіновар, сірчиста ртуть•> - слова не-
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з'ясованого, можливо, східного похо
дження; зіставляється з перс. szangarf 
<<ТС.•>. - Ше{Іудько 53; Kopalir\ski 190; 
Machek ESJC 86; Holub-Kop. 86; Ho
lub-Lyer 113; РЧДБЕ 830; Skok І 267; 
Кluge-Mitzka 885; КІеіn 289. - Див. 
ще кіновар. 

циновка щупкий плетений виріб із 
соломи, очерету і т. ін.•>; - бр. цьt
н6ука, п. [cynowka]; - запозичення з 
російської мови; р. циновка <<ТС.•> по
ходить від дієслова [цьtНовать] <<дерти 
лико, різати лико на тонкі смуги•>, яке 
пов'язують із р. [цен] <<один з двох 
рядів основи на ткацькому верстаті•>, 
що вважається похідним від незасвідче
ного *цьн'Ь, пов'язуваНИМ З ПСЛ. ceva 
(Zubaty AfS1Ph 16, 385) або з р. цепь 
(Фасмер lV 298, 306). - Ильинский РФВ 
73, 301; Преобр. ІІ, вьІп. последний 50; 
Горяев 405. - Див. ще ціва, чіплЯти. 

[цИнтур] <<великий свердел•> Л, [ценд
ра, центра, цИндра] «ТС.•> тж; - оче
видно, виникло з фонетично видозміне
ного першого компонента запозиченого 

з польської мови іменника centrumbor 
<<центровий свердеЛ•>, який походить від 
н. Zentrumbohrer <<ТС.•>, що є складним 
словом, утвореним з основ слів Zen
trum <<центр•> та Bohrer <<Свердло•>. -
SW І 263. -Див. ще бур2 , центр. 

цинубель <<столярний інструмент, 
рубанок із зубчастим залізком•>; - р. 
цьtнубель, цанубель, бр. цьtНубель, п. 
canubel, болг. цинубел «ТС.•>; - запо
зичене з німецької мови через посеред
ництво nольської; н. Zahnhobel <<зензу
бель~ є складним словом, утвореним з 
іменників Zahn <<зуб•>, що споріднений з 
двн. zan, zand, лат. dens (род. в. dentis), 
та НоЬеІ <<рубанок•>. - СІС2 920; Фас
мер lV 288, 306; SW І 255; Кluge
Mitzka 872. - Див. ще гембель, дан
тИст. - Пор. зензубель. 

[цИнька-цИнька] <<вигук для під
кликання свиней •> ВеУ г; - звуконаслі
дувальне утворення. 

цИпки <<тріщини на шкіfі рук та ніг 
від холоду й вітру•>, [ціпки До, [ціп'Я
та] «rC.•> До; - р. ць'тки, бр. цьткі; -



цИплИк 

не зовсім ясне; можливо, первісною фор
мою є цfпки, пов'язане з ціпки <<курча
та•> або рос. ць'tпочки. -Див. ще ціпа. 

/цИплИк] <<Краєчок, кінчик, вістря; 
мис•> Нед, Куз; - ч. [сіреІ'] <<буруль
ка•>, слц. clpik <<Кінчик•>; - суфіксальне 
утворення від незасвідченого *ципель, 
запозиченого, як і п. суреІ <<МИС, коса; 
шпиль~. з німецької мови; н. Zipfel <<Кра
єчок, кінчик•> споріднене з свн. zipfel, 
zipf (> ч. слц. сІр <<Кінець, зубець•>) «ТС.•>, 
сангл. tip, tippe <<Кінець, верхівка•>, які 
пов'язані чергуванням голосних з н. 
Zapfeп <<чіп, затичка, втулка•>, свн. zapfe, 
двн. zapho, дангл. tceppa <<ТС.•>, що зво
дяться до гер!\]. *tарроп-.- SW І 363; 
Machek ESJC 86; Holub-Kop. 86; 
Юuge-Mitzka 874, 885; КІеіп 1571, 1620. 

[ципрИнки] <<раковинки•> Нед; -
неясне. 

[цИприс] (бот.) <<Кипарис, Cupres
sus (Tourп.) L.•> Г, Нед, Mak, [ципруш] 
«кипа-рис вічнозелений, Cupressus sem
pervirens L.•> Mak, ст. циприС'ь; - бр. 
lць'трус], ч. cypfis, слц. cyprus, вл. нл. 
cypresa, слн. cipresa <<ТС.•>; - запозичен
ня з польської мови; п. cyprys <<кипа
рио, можливо, через н. Zypresse <<ТС.•> 
зводиться до лат. cypressus ( < cyparissus) 
НС.>>, ПОХіДНОГО від гр. ИU7Тарюащ; <<ТС.>>. 
- ІJ..Іелудько 53; SW І 363; Machek 
ESJC 92; Holub-Kop. 88; Holub-Lyer 
116; Кluge-Mitzka 898. - Див. ще 
кипарИс. 

[цир] <<Горюча сірка•> Бі; - р. [цер]; -
очевидно, фонетичний варіант давнішої 
форми цір, похідної від др. цtрь <<сір
ка», етимологія якого не зовсім ясна; 

пов'язується (Mikl. EW 295) з псл. 
sera, до якого зводиться укр. сірка. -
Див. ще сірка. 

[циранка] (орн.) «Чирок-тріскунок, 
Anas querquedula L.•> Г, Нед, [цирсі
ночка] <<чирок-свистунок, Апаs crecca 
L.» Нед; - п. вл. cyranka, нл. cyraп
ka; - фонетичний варіант слова чирЯн
ка <<ТС.•>, ЩО ВИНИК, МОЖЛИВО, Під ВПЛИ

ВОМ польської змазурованої форми cy
ranka <<ТС.•>. - Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 196; Stawski І 111. - Див. ще чИрка. 

циркон 

цирк <<ВИд мистецтва, у якому по

єднується акробатика, клоунада, висту
пи дресированих тварин тощо; у Дав
ньому Римі - місце для кінських пере
гонів, боїв гладіаторів та інших видо
вищ•>, циркацтво, цирксіч, циркаць
кий; - р. болг. цирк, бр. цьtрк, п. cyrk, 
ч. слц. вл. слн. cirkus, м. циркус, схв. 
ціtркус; - запозичене з латинської мо
ви, можливо, через посередництво ні

мецької; лат. circus <<Коло; цирк; Іподром•> 
(> н. Zirkus <<ЦИрК•>) виводять від гр. 
иірищ;, иріиос:; <<Кільце, коло», яке по
ходить з іє. *kri-k, що виникло внаслі
док розширення іє. *ker- <<вигинати, 
крутити», з яким пов'язується псл. 
*krivь, укр. кривИй. - СІС2 920; Фас
мер lV 302; Machek ESJC 87; Holub
Kop. 86; Holub-Lyer 113; РЧДБЕ 831; 
Кluge-Mitzka 886; Frisk ІІ 19; КІеіn 
292; Walde-Hofm. І 220-221. - Пор. 
кривИй, царок. 

[цИрка] <<ВИд мережкИ•>, [цирку
вати] <<ВИШивати (за взірцем)>> Нед; -
запозичення з польської мови; п. [cyrka] 
<<Оздоба, візерунок» походить від cyfrka, 
що є зменшувальною формою від cyfra 
<<цифра; візеруноК>>. - SW І 358, 364. -
Див. ще цИфра1 • - Пор. цИфра2• 

цИркати <<спльовувати крізь зуби; 
чвиркати; цвіркати (про молоко під час 
доїння); сюрчати СУМ; rелrотати, ках
кати; базікати Нед•>, [це'ркати] <<доїти, 
здоювати•> Нед; - р. [цuркать] <<доїти 
корову•>, [цьtркать] <<цвіркати•>, бр. цьtр
каць <<доїти; спльовувати крізь зуби», 
11. cyrkac <<сьорбати; цвірінькати•>, вл. cy
rkac •бризкати; бити струменем; цв~ 
рінькати, цвіркотати•>, t-~л. cyrkas «ТС.», 
болг. t-~rіркам «Тс.; цвір"кати (про ріди
ну)•>, м. цирка <<Тече повільно (про во
ду)•>; - звуконаслідувальне утворення, 
що є, можливо, наслідком фонетичної 
видазміни слова цвіркати під впливом 
цИкати. - Див. ще цвіркати. - Пор. 
цИкати. 

циркон <<мінерал бурого, оранже
вого і зеленкуватого кольору», цирко
ній <<срібляста-білий метал•>; - р. болг. 
циркон, бр. цьtркон, п. сугkоп, ч. zirkoп, 
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сJщ. zirkon, схв. циркон; - заnозичення 
з німецької мови; н. Zirkon <<ТС.•> походить 
від фр. zircon «ТС.•>, яке через порт. 
zarcao не.•> зводиться до ар. zarqun 
<<свинцевий сурИК•>, nохідного від перс. 
zargi]n <<золотавого кольору•>, що є склад
ним словом, утвореним з іменників zar 
<<золото•> та gon <<колір•>, сnорідненого 
з ав. gaona- «ТС.•>. - СІС2 920; Kopa
liriski 191; РЧДБЕ 831; Dauzat 761; КІеіn 
826, 1769; Fremdworterbuch 683. 

цИркуль <<інструмент для креслен
ня кіл та вимірювання ліній•>, [цuр
кель] не.•> Нед, [цuркул] <<округа, во
лость•>, циркулЯрка (тех.) <<циркульна 
пила•>, [цирклювсіти] <<обмірювзти цир
кулем; підрізувати, підетригати Нед; 
(перен.) засуджувати, ганити Г», ст. 
циркель; - р. цИркуль, бр. ць'tркуль, 
n. cyrkiel, слц. cirke!', болr. цuркул, м. 
циркли, схв. цuркле; - заnозичення з 
німецької мови; н. Zirkel <<ЦИркуль; коло•> 
походить від лат. circulus <<(маленьке) 
коло•>, що є демінутивом від лат. circus 
<<КОЛо; цирк•>. - СІС2 921; Фасмер IV 
302; Преобр. ІІ. вьт. последний 48; 
Смирнов 322; Горяев 404; St. wyr. obcych 
127; Kopaliriski 190-191; Кluge-Mitzka 
886; КІеіn 290. - Див. ще цирк. 

циркулювати <<робити рух по колу, 
обертатися•>, циркулЯція, циркуляцій
ний; - р. циркулuровать, бр. цьtркуля
ваць, n. cyrku\owac, Ч. cirku\ovati, СЛЦ. 
cirkulovat', болr. циркулuрам <<цирку
люю•>, м. циркулuра <<циркулює•>, схв. 
циркулисати, слн. cirku!lrati; - утво
рене від запозиченого з німецької мови 
zirku!feren, що походить з лат. circO!or 
<<роблю коло•>, пов'язаного з circu!us 
<<(маленьке) КОЛО•>. - СІС2 920; Kopaliriski 
191; Holub-Lyer 113; РЧДБЕ 831; КІеіn 
290. -Див. ще цИркуль. 

циркулЯр <<Письмове розпоряджен
ня директивного характеру•>, циркулЯр
ний; - р. болr. циркулЯр. бр. цьtр
кулЯр, п. cyrkularz, ч. cirkulai', слц. слн. 
cirkular, м. циркулар, схв. цир"-іfлар; -
запозичення з німецької мови; н. Zirkular 
«ТС.•> походить від лат. circularis <<кру
говий, окружниЙ•>, утвореного від сіг-
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cu\us <<(МаЛеНЬКе) КОЛО•>. - ClC2 920; 
Фасмер IV 303; Kopaliriski 191; Holub
Kop. 86; Holub-Lyer 113; РЧДБЕ 831; 
КІеіn 290. - Див. ще цИркуль. 

циркумфлекс (лінгв.) <<Протяглий 
наголос•>; - р. циркумфлекс, бр. цьtр
кумфлекс, п. cyrkumfleks, ч. слц. cirkum
flex, м. циркумфлекс, схв. цИркумфлекс; 
- запозичення з латинської мови; лат. 
(accentus) circumflexus, (букв.) <<обіг
нутий (наголос)•>, що є калькою гр. 
( 7rpoawбia) ЛEpi07rWJ..ІEVГ] <<ТС.•>, ПОХОДИТЬ 
від дієслова circumf!ecto <<загинаю, nовер
таю•>, утвореного з комnонентів circum 
<<навколо•>, похідного від circus <<KOJJO•>, 
та flecto «rну, згинаю•>.- CICZ 921; St. 
wyr. obcych 127; Holub-Lyer 113; КІеіп 
291.- Див. ще флексія, цирк. 

цир6з •розростання в якомусь о~ 
гані сnолучної тканини, що порушує 
його функціЇ•>; - р. цирр6з, бр. цьtр6з, 
п. cyrroza, ч. ciroza (cirrhosa), слц. cirhoza, 
болr. м. цир6за, схв. цироза; - заnо
зичення з новолатинської медичної тер
мінології; нлат. cirrhosis утворив у 1805 р. 
французький лікар Р. Лаєннек (R. Laёn
nec, 1781-1826) від етимологічно нез'я
сованого Гр. xtppO<;; <<ЛИМОННО-ЖОВТИЙ•> 
з огляду на жовтавий колір печінки 
хворого на цироз. - СІС2 921; Holub
Lyer 113; РЧДБЕ 831; Dauzat 178; КІеіп 
292. 

[цйрта] (іхт.) <<Йорж, Acerina cernua 
L.; рибець, Cypгinus vimba (Abranus 
vimba)•> ВеНЗн, ВеЛ; - запозичення з 
польської мови; n. certa, cyrta <<рибець» 
певної етимології не має; виводиться 
від н. Zarte, Zarte <<ТС.•> (SW І 265), 
для якого приnускається запозичення зі 
слов'янських мов (Fremdworterbuch 678). 

[цирулик] (ент.) <<Шnанка ясенова, 
Lytta vesicatoria L.•> Нед, [цирульник:] 
<<ТС.•> тж; - утворене лексико-семан

тичним способом від цирулик (цируль
ник) <<nерукар; лікар•> з огляду на ви
користання цих жуків з лікувальною 

метою. - Горностаєв 158. - Див. ще: 
цирульник. ' 

цирульник <<Перукар; хіру:рг•> Нед, 
цирулик, цилЮрик, lцелюрик] Пі, [ці-



цистерна 

ЛІорник] «ТС.•>, цирульня, цилЮрня, [це
люрня] Пі, ст. цилюрик'Ь; - р. ци
рЮльник, бр. цьtрульнік; - запозичен
ня з польської мови; п. cyrulik <<фельд
шер; перукар•> (видозмінене в східно
слов'янських мовах суфіксом -ник; 
форми типу цилЮрик тощо є наслідком 
метатези) через елат. cirurgus «ТС.•> 

'зводиться до лат. chlrurgicus <<Хірург•>, 
ЩО ПОХОДИТЬ Від Гр. XЄtpoupyo<;; <<ВИКОНа
ВеЦЬ вироку; хірург•>. - Richhardt 40; 
Фасмер IV 307; Преобр. ІІ, вь1п. послед
ний 51; Брандт РФВ 21, 214; St. wyr. 
obcych 128; Кора! iriski 1 91; Mikl. EW 
29; Bern. І 132. -Див. ще хірург. 

цистерна <<великий резервуар для 
води та інших рідин; вагон у вигляді 
циліндричного резервуара•>, [шістернЯ] 
«цементований басейн на воду•> Дз; -
р. болг. м. цистерна, бр. цьtстЗрна, п. 
cysterna, ч. слц. вл. cisteгna, схв. цu
стёрна; - запозичене з латинської 
мови, очевидно, через західноєвропейсь
кі; лат. cisterna <<Водойма, резервуар•> 
(> н. Zisterne, фр. citerne, англ. cistern) 
утворено від cista <<ящик, скриня•>, що 
ПОХОДИТЬ Від Гр. ХіОТf) <<ЯЩИК, КОШИК>>, 
спорідненого з дірл. cess, ciss <<КОШИК•>, 
aiпchess <<кошик на хліб•>. - СІС2 921; 
Чер!jЬІХ ІІ З 71; Kopaliriski 191; Machek 
ESJC 87; Holub-Kop. 86; Holub-Lyer 
113; РЧДБЕ 832; Walde-Hofm. І 223; 
Boisacq 461; КІеіn 27 4, 293. 

цитадель <<Міська фортеця, кремль, 
(перен.) твердиня•>, цитаделя <<Те.•> Куз, 
Она; - р. цитадель, бр. цьtтадЗль, п. 
cytadela, ч. слц. вл. citadela, болг. м. ци
тадела, схв. цитадела; - запозичене 
з італійської мови через французьку, 
німецьку та польську; іт. cittadella <<Ма
леньке місто•> (> фр. citadelle, н. Zita
delle) є демінутивною формою іт. ст. 
cittade <<Місто•> (> іт. citta «ТС.•>), що 
виникло з лат. clvШis <<ТС.•>, похідного 
від clvis <<Громадянин, підданець•>. -
СІС2 921; Фасмер IV 303; Смирнов 323; 
Чернь1х ІІ 371-372; Kopaliriski 191; Ho
lub-Kop. 86; Holub-Lyer 113; РЧДБЕ 
832; КІеіn 293. - Див. ще цивільний. 

цитата <<дослівний уривок з якого
небудь тексту•>, цитатник, цитатни-

цИтра 

цтво, цитація, цитувати;- р. цита
та, бр. цьtтата, п. cytat(a), ч. слц. слн. 
citat, вл. citat, болг. м. цитат, схв. 
цИтат; - запозичення з латинської 
мови; лат. citatum <<Наведене, уведене•> 
походить від cito <<викликаю, називаю•>, 
пов'язаного з сіео «рухаю•>, що зво
диться до іє. *kl- (> гр. xiw <<іду•>), спо
рідненого з іє. *kІ- (> гр. xtvЄw <<рухаю, 
рухаюсь•>), та іє. *kieu- (> дінд. cyavatё 
«рухається, йде геть•>, гр. aєuw <<Жену, 
переслідую•>).- СІС2 921; ЧерНЬ!Х ІІ 
372; Kopaliriski 191; Holub-Kop. 86; 
Holub-Lyer 114; РЧДБЕ 832; КІеіn 
293; Walde-Hofm. І 213-214, 223. 

[цИтварь] (бот.) <<полин цитварний, 
Artemisia cina L.•>, [цинтвар] <<ТС.•> Mak, 
цитварний, [центварний, цинтваро
вий] Mak; - р. [цьtтвсір, цьtтварь], 
бр. цьtтвсір, цьtтв6ра, п. нл. cytwar, ч. 
слц. cicvar; - запозичене з середньо
верхньонімецької мови через посередни
цтво польської; свн. zitwer, zitwar «ТС.•> 
через елат. zedoaria <<ТС.•>, іт. zettovario 
зводиться до нар.-ар. zedw~r (ар. zadw~г. 
zidv~r) «ТС.•>, що походить від перс. 
zidwar «ТС.•>. - Фасмер IV 303, 307; 
Преобр. ІІ, вь1п. последний 51; St. wyr. 
obcych 129; SW І 366; BrUckner 71; 
Holub-Lyer 112; Mikl. EW 28; Mat
zenauer 23; Lokotsch 173; Fremd
wбrterbuch 684. 

цитологія <<наука про будову й жит
тєві функції рослинних і тваринних клі
тин•>; - р. болг. цитол6гия, бр. цьt
тал6гія, п. cytologia, ч. cytologie, слц. 
cytologia, вл. cytologija, схв. цитоло
гиjа; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Zytologie, фр. cytologie, 
англ. cytology утвор~ні з основ грець
ких слів хuто<;; <<опуклість, порожнина; 
сховище, комірка•>, що зводиться до іє. 
*keu-t- <<Покрив, оболонка•>, з яким по
в'язані також лат. cutis <<Шкіра, по
крив•>, дангл. hyd «ТС.•>, та гр. Лбущ 
<<слово, вчення•>. - СІС2 922; Kopaliri
ski 191; Holub-Lyer 116; РЧДБЕ 832; 
Boisacq 539-540; Walde-Hofm. І 320; 
КІеіn 394. - Див. ще логіка. 

цИтра <<струнний щипковий музич
ний інструмент•>, цитрИст Куз, Она, 
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цИтрус 

ст. цитара, цитра;- р. болr. м. цuтра, 
бр. цьІтра, п. нл. cytra, ч. citera, слц. 
вл. citara, схв. цuтра, СJІН. cltre; - за
позичення з німецько'! мови; н. Zither 
не. •> через лат. cithara << кітара, кіфара 
(струнний музичний інструмент, близь
кий до ліри)•> зводиться до гр. ю&ара 
«ТС.•>, запозиченого з невідомого дже

рела. - СІС2 922; Фасмер IV 303; 
Преобр. ІІ, вьІІІ. последний 48; Kopalinski 
191-192; Holub-Kop. 86; Holub-Lyer 
114; РЧДБЕ 832; Кluge-Mitzka 886; 
К!еіn 293. - Див. ще гітара. 

цИтрус (бот.) << вічнозелене субтро
пічне і тропічне nлодове дерево або кущ, 
Citrus L.•>, цитрuн.а <<лимон•>, [цитрu
н.ець, цитрuн.к.а] (ент.) «лимонниця, Go
nepteryx (Colias) rhamni L.•> Нед, ци
трИнівка «Сорт груш; горілка, настояна 
на цитринових шкірках•>, цитрон. (бот.) 
<<Citrus medica L.•>, цитрусівнИк., цит
русівн.uцтво, цuтрусові (бот.), цитрuн.
н.ий, цитрИновий, цИтрусовий; - р. 
болг. цИтрус, бр. ць'tтрус, п. citrusowe 
drzewo, ч. слц. citrus, вл. citrusowy <<ЦИТ
русовиЙ•>, м. цитронсіда <<лимонад•>, схв. 
[цитар ]; - запозичення з латинської 
ботанічної номенклатури; лат. citrus <<ЦИ
трусове дерево•> походить від гр. хtбрщ 
<<Кедр•> (перехід на латинському rрунті 
dr > tr пояснюється тим, що запози
чення відбулося через посередництво 
етруської мови). - Шелудько 53; _СІС2 

923; Kopalinski 192; Machek ESJC 88; 
Holub-Lyer 114; РЧДБЕ 832; Кluge
Mitzka 886; Boisacq 426; КІеіn 293. -
Див. ще кедр. 

цить (вигук заборони, наказу мов
чати), [L{ит] Нед, цuтьте не.•>, цuть
к.ати, [цuтк.ати] Нед; - р. [цьtть], 
цьщ, бр. цьщ, п. cyt, ч. слц. cit; - зву
конаслідувальне утворення, що виник
ло, очевидно, внаслідок ускладнення 

семантично близького вигуку те. -
Фасмер IV 307; Bruckner 70; Slawski І 
ІІІ; Machek ESJC 87. -Див. ще тс1 • 

циферблат <<пластинка з поділками 
в годинниках та інших стрілкових ви
мірювальних приладах•>; - р. цифер
блат, бр. цьtферблат, п. cyferblat, болr. 
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циц 

цuферблат; - запозичення з німець
ко'! мови; н. Zifferblatt <<ТС.•> є складним 
словом, утвореним з іменників Ziffer 
<<цифра•> та Blatt <<листок; лист; платів
ка; дошка•>.- СІС 1951, 718; Фасмер 
IV 303; Чернь1х ІІ 372; St. wyr. obcych 
124; РЧДБЕ 833. - Див. ще блят, 
цИфра'. 

цИфра' <<символ, що позначає чис
ло•> СУМ, цuфира <<цифри•>, цuфір не.•>, 
[цuхвіра] не.•>, цифрація, цифровий, 
цифрувсіти <<Позначати цифрами•>; -
р. болr. м. цuфра, 11. cyfra, ч. слц. cifra, 
схв. цИфра; - запозичене з німец_~кої 
мови через посередництво польсько1; н. 

Ziffer «ТС.•> походить із елат. cifra (фр. 
ст. cifre) «ТС.•>, яке зводиться до ар. ~ifr 
<<Порожній; нуль•>, що є калькою дінд. 
sOnyab не.•>. - Фасмер IV 303; Пре
обр. П, вь1п. последний 51; Чернь1х IJ 
372; St. wyr. obcych 124; Machek ESJC 
85; Holub-Kop. 85; Holub-Lyer 112; 
РЧДБЕ 833; К!uge-Mitzka 883; КІеіп 
290; Lokotsch 150. - Пор. шифр. 

[цИфра2 ] <<вензелі з нашитих шнур
ків на верхньому одязі•>, цифрувсіти 
<<розшивати одяг вензелями з шнур

ків•>; - слц. kifra] <<оздоба, nрикраса», 
cifrovat' <<ОЗдоблюватИ•>, схв. цИфра <<КО
штовності•>; - запозичення з угорської 
мови; уг. cifra <<оздоблений; строкатиЙ•> 
пов'язане з елат. cifra <<нуль•> (ідеться, 
очевидно, про його графічне зобра
ження). - Див. ще цИфра'. - Пор. 
ціфрак. 

[цихвирувати] <<ганити, засуджу
вати•>; - слц. [cifrovat'] <<Щось дуже 
довго робити, возитися з чимсь, порпа
тися•>; - очевидно, результат семан

тичної видазміни слова цифрувати, 
утвореного від цИфра в давньому зна
ченні <<нуль; порожніЙ•>. - Див. ще 
цИфра2 • 

[циц] (текст.) <<ситець•>, [цицИн.а] <<то, 
[цuцовий] <<ситцевий•>; - бр. lцьtт], п. 
сус <<ВИд бавовняної тканини•>, ч. сіс <<На
бивний ситець•>, нл. cerc, схв. цИц; ~ 
запозичене з німецько'/ мови, очевидно, 
через посередництво польської; н. Zitz 
<<СИТеЦЬ•> ПОХОДИТЬ Від ГОЛ. sits, chits 



цицак 

~ТС.•>, ДО ЯКОГО ЗВОДИТЬСЯ укр. СU

mець. - SW І 357; Machek ESJC 85; 
Holub-Lyer 112; Вуjаклиjа 1084; Кlu
ge-Mitzka 887. -Див. ще сИтець'. 

[цицак] (бот.) <<шолудивник, Pe
dicularis comosa L.•> Г, Нед, Mak; -
похідне утворення від цuця; назва мо
тивується тим, що на кінцях коріння 

цієї росли1;1и є присоски, якими вона 
бере соки з коренів інших рослин. -
Нейштадт 503-504. - Див. ще цИця. 

[цицинделька] (ент.) <<стрибун по
льовий, Cicindela campestris L.•> Нед; -
результат фонетико-морфологічної ви
дозміни лат. cicindela (ент.) <<світ лячок•>, 
пов'язаного з candeo <<білію, сяю, бли
щу•>. - Горностаєв 98; Дворецкий
Корольков 134-135, 160. - Див. ще 
канделЯбр. - Пор. кандидат. 

[циці-васі] (бот.) <<виноград зви
чайний, Vitis vinifera L.•> Пі; - фоне
тично видозмінене запозичення з ру
мунської мови; рум. Ща-vасіі <<ВИНо-

градна лоза з гронами•> є складним 

утворенням зі слів tl\a <<жіночі груди•> 
та vacii, похідного від vaca <<Корова•>, 
що пов'язано з лат. vacca <<ТС.•>. -
DLRM 897, 915. - Див. ще вакар, 
цИ:ця. - Пор. вакцИна. 

[цИці-капрі] (бот.) <<вовчок білий, 
Orobanche аІЬа Steph.•> Пі; - семантич
но видозмінене запозичення з румунсь

кої мови; рум. tІta-caprei (бот.) <<Козельці 
лучні, Tragopogon pгatensis L.•> утворе
не зі слів ~1\а <<жіночі груди•> та саргеі, 

похідного від сарга <<Коза•> ( сарег <<цап•>), 
пов'язаного з лат. сарга «ТС.•>, умбр. 
kabru <<ЦаП•>, Гр. xa1rp0<;; <<Кабан, ВеПр>>, 
дангл. h~fer <<ЦаП•>, дісл. hafr <<ТС.•>, що 
зводяться до іє. *kapro- <<ТС.•>. - DLRМ 
114, 897; Walde-Hofm. І 157-158; 
КІеіn 217; Walde-Pok. І 347. - Див. 
ще цИця. - Пор. циці-васі. 

цИця, цuцька, [цuцка] Нед, [цица
ня ВеНЗн, цицуля · Г, ціцсіня Г] <<Со
лодка груша•>, lцицій] <<Мамій, матусин 
синок•> Нед, [цицЯтий, цицьксіта], [циць
ковuй] <<ГрудНИЙ>> (про ДИТИНу), [циц
каmи] <<ссати•> ВеЗа, lцlцdти] «ТС.•>, ст. 
цицка; - р. тuтька, бр. ць'щка, [ць'ща], 

ціва 

n. сус, сусу (мн.), ч. [cecek] <<сосоК•>, 
слц. cecok, вл. нл. сус <<Тс., носик (чай
ника}.>. болr. м. цuца, схв. цйца <<циця; 
дерев'яна фляжка; обточений камінь•>; -
давнє слово дитячої мови звуконасліду
вального походження з характерною в 

утвореннях такого типу редуплікацією 
(пор. баба, мама); пор. також рум. \Іtа 
<<ЖіНоЧі ГрудИ>>, Гр. тtт&о<;; <<СОСОК>>, Н. 
Zitze, англ. teat, іт. tetta, zizza, фр. 
tette, ісп. пров. teta «ТС.•>. - Фасмер 
IV 62; Slawski І 110-111; Machek ESJC 
82; Holub-Kop. 83; Holub-Lyer 110; 
Младенов 677; Bern. І 129; КІеіn 1578. 

ціан (хім.) <<безбарвний отруйний 
газ із гірким запахом•>, ціанід (хім.), ці
анізація (спец.), ціанін (спец.) <<бла
китний барВНИК>>, ціаноз (мед.) <<СИНЯ
ве забарвлення шкіри при деяких за
хворюваннях•>, ціанистий (хім.), ціа
нотuчний (мед.), ціанувсіти (спец.); -
р. болr. цисін, бр. цьtЯн, п. cyjan, ч. 
kyan, слц. kyan, вл. cyanid <<ціанистий 
каліЙ•>, м. циjан, схв. циjан; - запози
чення з німецької мови; н. Zyan «ТС.•> 
ПОХОДИТЬ Від гр. xuavo<;; <<ТЄМНО-СИНіЙ>> 
(оскільки шкіра отруєного синіє), по
в'язаного з хет. kuwanna(n)- <<Мідна синь; 
лазурит•>. - СІС2 923; Kopaliriski 189; 
Holub-Lyer 277; РЧДБЕ 827; Frisk ІІ 
37; КІеіn 389. 

[ціба] <<вигук, яким відганяють со
бак або цуценят•> Г, Ме, [цuба Мо, 
цібе Г, ц{ва Ме] «ТС.•>; - р. [цu(ьt)ма] 
<<ТС.•> Даль; - виникло, мабуть, унаслі
док відпадіння початкового а- в семан
тично близькому вигукові ац{ба. -
Див. ще аціба. 

[цібенsі] <<цуценя•> Мо; - очевид
но, експресивне утворення від ц{бd 
(див.). 

ціва <<циліндрична деталь у шестір
ні; шпулька•>, ц!вка <<Стовбур дерева; 
шnулька; трубка; кістка; частина олій
ниці; вид пастки для звірів; струмінь•>, 
цівнuця (муз.) <<багатоствольна флей
та•>, [ц{вничка] (зоол.) <<Вермілія (вид 
черв'яка), Serpula•> Нед, [цівочниці] (зoOJJ.) 
<<ВИд равликів (що живуть у трубці), 
Inclusa•> Нед, [ц{вочні] (зоол.) <<сифо-
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ці вати 

нофори ( трубчатники), Siphonophora•> 
Нед, [цівуниці] <<ТС.•> тж, lцівкастий] 
щиліндричний» Нед, цівковИй (мех.), 
[цівкуватий] «трубчастиЙ•> Нед, [ці
вуватий] <<ПорожнистиЙ•>, підцfвник Куз, 
ст. цtвка; - р. цевка «ціва; одна з 
кісток ноги птаха•>, бр. цЗj]ка «ТС.», др. 
цtвьница <<струна; ліра; сопілка (?)•>, п. 
cewa, Ч. ceva, cfvka <<ШПулька•>, СТ. cfvka 
«судина», слц. cieva, вл. cywa, нл. 
[cewa], cowa, полаб. cev, 6олг. цев 
<<шпулька; цівка; ствол, дуло•>, м. цевка 
<<ТС.•>, СХВ. цев <<ТС.•>, СЛН. cev, СТСЛ. 
Ц"kKbj - ПСЛ. ceva, сеvь; - СПОріднене 
З ЛИТ. seiva <<ПОЧИНОК; цівКа•>, ЛТС. saiva 
«ТС., човник•> (сумніви - Zubaty St. а 
сІ. І 2, 90-92); давній балтослов'янсь
кий ткацький термін, який виник на 
базі іє. *skoiva, похідного від *sqёi- <<рі
зати, відділяти•>, з яким пов'язані також 
дінд. chyati <<Відрізує•>, ірл. scїan <<НіЖ•>, 
лат. dёscїsco <<Відпадаю•>. - Фасмер IV 
294-295; ЗССЯ З, 190-192; Буга 
РФВ 70, 103; Stawski І 57; Bri.ickner 
59-60; Machek ESJC 84; Holub-Lyer 
112; Младенов 675; Вегn. І 128; Mikl. 
EW 29; Trautmann 301; Walde-Pok. ІІ 
541-542. 

[цівати] <<ПИщати (про курчат)», ці
вікати <<UВірінькатИ•>, [цівкати] <<ТС.•>; -
р. [ць'tвкать] <<Скликати курчат•>, бр. 
tць!вкаць] <<пищати; плакати (про ди
тину)•>, схв. циjукати «пищати•>; - по
в'язується з рум. tiui <<свистіти; дзвені
ти; пищати•>, утвореним від звуконаслі
дувального вигуку tiu (Scheludko 146; 
DLRМ 896); проте, можливо, це влас
не українське звуконаслідувальне утво
рення, паралельне румунському. - Пор. 
цвіготати. 

цівкати <<ЦВірінькатИ•> (про крик 
птаха білогруда, Cinclus aquaticus; -
р. чив-чив <<вигук, що передає цвірінь

кання птахів•>, схв. І,ІЙв-І,ІЙв <<ТС.•>; - зву
конаслідувальне утворення, аналогічне 
ДО гавкати, нЯвкати і под. - Пор. 
джИвкать, жив2 • 

[цівкун] (орн.) «rалстучник, Cha
гadrius hiaticula L.»; - похідне утво-· 
рення (за допомогою суфікса -ун) від 
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дієслова цівкати, пов'язаного з вигуком 
ців, що імітує крик цього птаха. -
Птиць1 СССР 223. 

[цівочник] (бот.) <<болет, Boletus 
Di\1.•> Mak; -- похідне утворення від ців
ка; назва Г•'t.>тивується гладенькою, по

дібною до трубочки (цівки) ніжкою цього 
гриба.- Зерова 132. -Див. ще ціва. 

[ціrли] <<Вудила•> Л, [цуглі] «ТС.•> 
тж; - запозичення з nольської мови; 
п. [cigto] <<дишель», ci~gto <<зчіпка, уп
ряжний прилад•> пов'язані з cictgnctc <<ТЯГ
ти•>. - SW І 337. - Див. ще тягтИ. 

[цід] <<Закваска, запара СУМ, ріди
на Бі•>; - р. [цеж] <<Вівсяний відвар•>, 
[цежа] <<тс.•>, бр. цзд, др. цtжь, n. 
[ced] «ТС.•>, ч. cez <<друшляк•>, схв. цеh 
(хім.) <<ЛУГ>>; - ПСЛ. сеdь/ cedjь/ cedja, 
з тим самим коренем, що й у дієслові 
цідИти (пор. біг і бігти, хід і ходИти 
тощо). - Фасмер IV 295; ЗССЯ 3, 
175; Вегn. І 122-123; Zubaty AfS\Ph 16, 
395. - Див. ще цідИти. 

цідИти, [цадuлка ЛПол, цад{лок 
ЛЖит, цедuлка ЛПол, цитішка Мо] 
щідило•>, [ціджка Нед, цідИвко Г] <<ці
дило•>, цідИлка, цідИлко, цідИло, цідИ
лок, [цідuлци] <<цідило•> Ме, [ціділка] 
«ТС.•> Нед, [ц{жа] <<рідина•> Бі, [оціджdл
ка] <<друшляк•> Ж; - р. цедuть, бр. 
цадз{ць, др. цtдитися <<Просочуватися•>, 
п. cedzic, ч. cediti, слц. cedit', вл. cydzic, 
нл. cejiis, болг. цедЯ <<ціджу•>, м. цеди 
<<(він) цідить•>, схв. цедити, слн. cedfti, 
СТСЛ. Ц"kДH'rHj - ПСЛ. cediti; Припуска
ЄТЬСЯ СПорідНеНіСТЬ З cistь, СТСЛ. ЧНС'f"'Ь1 
укр. чИстий; - зіставляється з лит. 
skfesti «розріджувати, розводити•>, лтс. 
ska\d\t «ТС.>>, skaidrs <<ЯСНИЙ, ЧИСТИЙ», 
дісл. skfta <<випорожнюватися•>, лат. scindo 
<<рОзрИВаЮ>>, Гр. <J)(i~W «ТС.•>, ДіНД. 
chinatti «Відрізує, відриває•>. - Фасмер 
IV 295; ЗССЯ З, 174-175;, Stawski І 55; 
Bri.ickner 57; Machek ESJC 85; Holub
Kop. 83-84; Ho\ub-Lyer 110; Младенов 
675; Skok І 262; Mikl. EW 28; Bern. І 
122; Trautmann 263-264; Zubaty KZ 
31, 13; ТогІ? 463. - Див. ще чИстий. 

[ціжбиj <<чоботи»; - очевидно, фо
нетично видозмінене запозичення з поль-
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ської мови; п. cii.ma (одн.) <<ВИд шнуро
ваного черевика•> походить від уг. csizma 
<<ЧобіТ», до якого зводиться також укр. 
чИЖ-J'!и. - Sl. wyr. obcych 119; Machek 
ESJC 104-105. - Див. ще чИ жми. 

[цізЮ] <<ВИГJ:К для підкликання ко
ровИ•>, [цізЮ-нdІ не.•>; - неясне. 

[цік] <<вигук, яким підганяють овець»; 
--'- можливо, пов'язане з вигуком ци 
(яким підганяють коней): ци > цикати 
«казати ци•> > цікати > цік. - Див. 
ще ци 1 • 

цікавий, [цякавий] <<цікавий; до
тепний; дивний•> Нед, [цікавИна] щікава 
людина•> Нед, цікавість, цікавити, за
цікавлений, зацікавленість, зацікав
лення, ст. цtкавій; - р. [тексівьtй, че
кавьtй, цикавьtй] <<цікавий; сварливий?•>, 
бр. цікавьt, ч. tekavy «скороминущий•>; 
- запозичення з польської мови; п. 
ciekawy <<цікавий; який має добрий 
нюх; (ст.) такий, що швидко минає•> за 
допомогою суфікса -aw(y) утворено від 
основи дієслова сіес (ciek~) <<текти 
(течу)». - Richhardt 40; SW І 322-
323; Stawski І 99; Bri.ickner 61; Mikl. 
EW 347. -Див. ще тектИ. 

[цікоруха] <•Надто балакуча люди
на, базікало•> ЛЧерк; - результат фо
нетичної видазміни семантично тотож
ного іменника [дзигоруха]. - Див. ще 
дзиr. 

цілИй СУМ, Нед, [цілечкий] <<цілі
сінькиЙ•>, цілИнний, цілісінький, ціліс
ний, [ціліський] щілісінькиЙ•> ВеБа, ціл
ковий, цілковuтий, [ціловИтий] Нед, 
цілЮчий, цілЮщий, цільний, [цілець] <<ве
лика кам'яна брила•>, цілИк <<цілина, пе
реліг•>, цілина, цілИнник, цілИтель, [ці
лИця] щілина; сіль у кристалах•>, ці
лість, [цілка]· <<цільні крупи•>, [цілнИк] 
«земля, не займана вглиб; цілина•>, [ціль
ба] «зцілення•>, цілuти, [цілітиІ Нед, 
[ціле] <<справді, насправді•>, [Lfіли] щіл
коМ•> Нед, цілком, [цілникомІ <<Навпро
стець (полем, а не шляхом)•>, [цілцем 
Г, цільма Нед] щілком», зцілЮщий, зці
лИтель, зцілИти, [зцілітиІ, [зацілИни
тися] <<обернутися на цілину (про по
ле)» Я, [зацілИтися] не.•> Ж, [заці-

цілувати 

лИти] <<замкнути•> Ж, заціліти <<уці
літИ•>, [ізцілИтиІ Ж, націло, суціль
ний, [суцілина] <<сукупність; міцність•> 
Нед, Куз, суцільність <<єдність•>, [су
цілкомІ щіJІКОМ•> Куз, Нед, суІ!tіль, уцілі
лий, уціліти, усуціль, [уцілокІ щілком•>, 
ст. · цtльtй; - р. цельtй, бр. цЗльt, др. 
цtльtи <<Здоровий; чистий; непошкодже
НИЙ•>, П. caly, Ч. СЛЦ. се!у, ВЛ. cyly, НЛ. 
cety, ПОЛаб. со!, болr. ЦЯЛ, М. цел, СХВ. 
цео, СЛН. ее!, СТСЛ. Ц'"kі\'Ь <<ЗДОрОВИЙ; ці
ЛИЙ•>; - псл. се!'ь; - споріднене з прус. 
kai!Ostiskan <<Здоров'я•>, гот. hails щі
лий; здоровиЙ•>, двн. heil не.•>, дангл. 
h~l <<добра прикмета; удача•>, дісл. heill 
<<ТС.•>, днн. дфриз. he! <<рятунок; добро
буТ»; твердження про запозичення пра

слов'янського слова з германських мов 
(Hirt РВгВ 23, 332) безпідставне. -
Фас мер-Трубачев IV 297; ЗССЯ З, 
179-180; Stawski І 54; Bri.ickner 55-56; 
Machek ESJC 82; Holub-Kop. 84; Ho
lub-Lyer 111; Младенов 678; Bern. І 
123; Mikl. EW 28; Trautmann 112; Pers
son Beitr. І 516; К!uge-Mitzka 298; 
К!еіn 696, 1742. 

[цілина] (бот.) <•костриця овеча, Fes
tuca ovina L.•> Mak; - назва утворена 
лексико-семантичним способом від ціли
неі <•Переліг•>, оскільки ця рослина утво
рює густі дернини. - Бісюліна-Кло
ков 104. -Див. ще цілИй. 

[цілка] <<стик, шво•> Нед; - пов'я
зане з цілИй (див.). 

[цілова]? (у вислові в цілові корова 
нільна•>) Нед; - пов'язане з тіло 
(див.). 

цілувальник (іст.) <•збирач подат
ків»; - р. целовальник <<збирач подат
ків; шинкар•>, бр. цалавсільнік (іст.), 
болr. целавалник (іст.); - похідне утво
рення від цілувати; назва мотивується 
тим, що при вступі на посаду цілуваль

ник присягався, цілуючи хрест. - Фас
мер IV 297; Преобр. ІІ, вьт. послед
ний 45-46; Горяев 406. - Див. ще 
цілувати. 

цілувати, [цілювсіти, цюлувсіти], 
[ціловсінка] <•Поцілунок•> Нед, цілу
вання, [цілуlй] <<ПОЦілуноК•> Нед, [ці-
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лун] «ТС.•> тж, цілунок, [поцілуй] <<ТС.•> 
Куз, поцілуйко, поцілунок, [поціль] <<ПО
цілунок•> Нед; - р. целовать, бр. ца
лаваць, др. ЦВЛО(Jати <<Вітати; ПрИСЯ
ГаТИСЯ, цілуючи хрест або ікону; шану
ватИ•>, п. catowac, ч. celovati, слц. celo
vat', вл. cytowac <<залишатися цілим•>, 
болг. целувам <<Цілую•>, м. целива <<Ці
лує•>, схв. целИвати, слн. celov<Нi, стсл. 
ц-tмкА'f'н; - походить від давнішого 
ceJovati <<ВіТаТИ, здорОВИТИ•> (пор. СТСЛ. 
ц-tмкА'f'Н <<ТС.•>), похідного від сНь 
<<здоровиЙ•>; щодо розвитку значення пор. 
лат. sa!Oto <<вітаю, бажаю здоров'я; ві
таюся, прощаюся•>, salve <<Привіт!, бу
вай здоровий!•>, пов'язані з salveo <<доб
ре почуваюся•>, утвореним від salvus 
<<цілий, неушкоджений•>. - Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 388; Фасмер IV 297; 
Преобр. ІІ, вьт. последний 45-46; 
3ССЯ З, 179; Stawski І 54; Вгі.ісkпег 
55-56; Machek ESJC 82; Holub-Kop. 
84; Holub-Lyer 111; Младенов 678; 
Mikl. EW 28; Вегп. І 123; Zubaty LF 
28, 85; Specht KZ 64, 21-22.- Див. 
ще цілИй. 

[цілух] (іхт.) <<тараня, Abramis vim
bra L.•>; - похідне утворення від цілИй; 
назва мотивується, очевидно, тим, що 

цю рибу через їі невеликі розміри при 
в'яленні, солінні тощо не розрізують, а 
консервують цілою. - Маркевич-Ко
роткий 83. - Див. ще цілИй. 

цілушка <<(перший) окраєць хліби
НИ•>; - п. [catuszka]; - похідне утво
рення від цілувати; назва мотивується 
давнім звичаєм віДрізати перший окра
єць від хлібини й давати його цілувати 
найшановнішій людині в сім'ї; поясню
ється також як похідне від цілий -
<<Шматок, відрізаний від цілої хліби
НИ•>. -Див. ще цілИй, цілувати. 

ціль <<мішень; мета•>, [цель] «ТС.•> 
Нед, цілець <<стрілець•> Г, Нед, цільнИк 
<<діоптр•> Куз, цілкИй, [цільний] <<влуч
ниЙ•> Нед, цільовИй, цілити, цілЯти, 
надцілкИй, приціл,· прицільний; - р. 
цель, бр. цзль <<мішень•>, п. ее!, ч. сП 
«Ціль; фініШ•>, слц. ciel', вл. cyl, болг. 
м. цел, схв. цй;ь; - запозичене із ее-
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редньоверхньонімецької мови через по
середництво польської; свн. zil < двн. zil 
<<ТС.•> (н. Ziel) споріднене з гот. tilarids 
<<скерований у ціль (про спис)•>, дангл. 
tiliaп <<старатися, упадати; обробляти 
землю•> (> англ. till <<обробляти землю; 
(прийменник) дО•>), дфриз. tilia <<дося
гатИ•>, гол. telen <<Творити, породжува
ТИ•>, днн. tilian <<досягати, набуватИ•> і, 
можливо, з дірл. dil <<Приємний; відпо
відниЙ•>. - Шелудько 53; Richhardt 39; 
Фасмер IV 297; BrUc~ner 57; SW І 
259-260; Machek ESJC 86; Holub-Kop. 
85; Holub-Lyer 113; Младенов 675; 
Skok І 265; Bern. І 124; Кluge-Mitzka 
883; Юеіп 1617. 

[цімурець] (ент.) <<бражник вічкас
тий, Smerinthus ocellatus L.; бражник 
липовий, Smerinthus tiliae L.; бражник 
тополевий, Amorpha populi L.•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
тьма (бр. цьма, п. cma: цімурець < 
*цьмурець < *тьмурець), оскільки ці 
метелики особливо активні в сутінках і 
вночі. - Горностаєв 237, 239. - Див. 
ще тьма'. - Пор. тьма3 , цьма. 

ціна <<грошове вираження вартості 
товару; значення, вартість•>, цінИтель, 
ціннИк, [ціновка] <<аукціон•> Куз. Она, 
ціновник <<цінувальник•> Куз, lцінота] 
<<Вартість, позитивна якість•> Нед, ціну
вальник, [цінковий] <<КОШТОВНИЙ>> Нед, 
цінний, ціннісний, [ціновний] <<коштов
ниЙ•> Пі, цінИти, цінувати, [зцінка] 
<<аукціоН•> Ж, [зцінЯч] <<аукціоніст•> Ж, 
[зцінИти] <<Продати з аукціону•> Ж, [за
цінка] <<Запропонована ціна» Ж, знеці
нення, знецінювати, націнка, націню
вати, неоціненний, [неоцінИтний], не
оцінний, недооцінка, оцін <<ОЦінка>> Куз, 
оцінка, [оцінИтель] Ж, оцінник, оці
нювач, оцінний, оцінювальний, оціню
юче, [обц{нка] <<Оцінка•>, переоцінка, 
поціновка <<оцінка майна для продажу 
з аукціону•>, поц{нний, приц{нюватися, 
уцінка; - р. болг. цена, бр. цана, цЗньt 
<<цінИ•>, др. цtна, п. ч. слц. cena, м. це

на, схв. цена, слн. cena, стсл. ці;""; -
ПСJІ. cena; - СПОріднене З ЛИТ. kaina 
<<ТС.•>, ав. kaena- <<Відплата, помста, кара», 
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гр. 1ГОІV~ <<ВИКУІІ; помста, кара•>, що зво
дяться до іє. *kцolna, утвореного від 
*kцеі- <<Карати, МСТИТИСЯ>>, Від ЯКОГО ПО
ХОДЯТЬ ТаКОЖ діНД. сауаtё <<МСТИТЬСЯ, 
карає•>, гр. тivw <<Плачу, винагороджую; 
відплачую, караю•>, nJ..ІiJ щіна, вартість; 
кара•>, стсл. кАw.тн. - Фасмер IV 298; 
3ССЯ З, 182; Буга ИОРЯС 17/1, 26-
27; Stawski І 55; BпJckner 58; Ma
chek ESJC 8З; Holub-Kop. 84; Holub
Lyer 111; Bezlaj ESSJ І 61; Bern. І 124; 
Mikl. EW 28; Trautmanп 11 З; Mi.ihi.
Endz. І 394; Meillet Etudes 443; Fick І 
379; Frisk ІІ 57З-574; Walde-Pok. І 
508-509. - Пор. каятися. 

[цінір] <<Гірший сорт виноградного 
вина•> Дз; - неясне. 

[ціновий] <<олов'яниЙ•> О, [ціневий] 
4ТС.•> тж; - ч. cfnovy <<олов'яниЙ•>; -
запозичення з польської мови; п. cynowy 
4ОЛов'яниЙ•> утворене від cyna <<ОЛОВО•>, 
запозиченого з німецької мови (двн. 
zin, н. Zinn <<ТС.•>). - Kopaliriski 190. -
Див. ще цИна. 

[цінціпер] (бот.) <<КМИН звичайний, 
Carum carvi L.; котячі лапки дводомні, 
Antennaria dioica Gaeгtn.•>; - р. [зин
зивер] <<мальва•>, схв. [zinziber, d'indiber] 
«ТС.•>; - запозичення з італійської мо
ви; з іт. zenzero <<імбир•> походить та
кож укр. [дзіндзівер] <<Мальва•> (див.). 

[цінцірінка] (орн.) <<щеврик лісо
вий, Anthus trivialis L.•> ВеБ, [цінці
рсінка ВеНЗн, Шарл, цін.цір{н.кало ВеБ] 
~те.•>; - субстантивне утворення від 
вигуку цінь-цірінь, що імітує крик цьо
го птаха. - Пор. цінь. 

[цінцьо-цінцьо] <<вигук для підкли
кання свинеЙ•> ВеБ; - звуконасліду
вальне утворення. - Пор. цє-цє. 

[цінь] <<вигук, що імітує пищання 
птахів•>, [цін.ькало] (орн.) <<чубатий жай
воронок (посмітюха), Galerida cristata L.; 
епітет зяблика•>, [цін.ьцін.ькало] ( орн.) 
щеврик лісовий, Anthus trivialis L.•> 
ВеНЗн, цін.ькати <<Пищати•>; - ч. cinkati, 
вл. cynkac; - звуконаслідувальне утво
рення, подібне до цвірін.ь. - Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 198. - Див. ще 
цвірінь. 

ціпа 

ціп <<ручне знаряддя ДJІЯ молоть
би•>, [!.fепов'Є] щіпилно•> Л, [ціпИвн.о, 
ціпИло) «ТС.•>, ціпИлно, [ціпИльн.а] «ТС.•>, 
ціпИльн.о, [ціпИн.а] <<тс.•>, ціпок, [ціпуга] 
<<велика палиця•>, [ціпун., ціпура, ціпух] 
«ТС.•>, [ціпувdти] <<МОЛОТИТИ ціПОМ>> Дз, 
ст. цtп'Ь; - р. болr. м. цеп, бр. цзп, 
др. цt.п'Ь, п. ч. слц. сер, вл. суру (мн.), 
нл. серу, полаб. сероі «rc.•>, схв. цеп, 
СЛН. серес; - ПСЛ. сер'Ь <<ЦlTl»; - ПрИ
пускаЄТЬСЯ спорідненість із гр. axiJГwv 
<<nалиця, патериця•>, лат. sсїріб <<ТС.•>, гот. 
skip <<судно, корабель•>, лат. scindб <<роз
різую, розрИВаЮ•>, Гр. O)(i~W «ТС.•>, дінд. 
chinatti <<розколює•> (Младенов AfSIPh 
Зб, 117-118; Uhlenbeck РВгВ 27, 1З1); 
виводиться також від стсл. цішнтн, з 
ЯКИМ СПоріднені Ч. cepiti <<ЩИПаТИ•>, укр; 
щепИти (Bri.ickner 58; Machek ESJC 
83; Holub-Kop. 84; Holub-Lyer 112); 
пов'язання з лат. cippus <<колона, стовп•> 
( Stawski І 56) непереконливе. - Фас
мер-Трубачев IV 299; Преобр. ІІ, вьт. 
последний 47; 3ССЯ З, 186. 

[ціпа] (орн.) <<курка свійська, Gal
lus•> ВеНЗн, ціпка, [цЮпка] <<ТС.•> ВеНЗн, 
[цєп' t', цєп' Я] <<курча•>, [циплєн.Я Л, цип
лЯ Нед, Л, ціпен.Є Нед] «ТС.•>, [ціпсік] 
<<Велике курча•> Корз, [ц{пкіт] <<ПИСК•> 
Нед, [ціплен.Я] <<курча•> Л, [ціплЯ] «ТС.•> 
тж, [ціпчсік] <<маленька mашка•>, [ціп'Я] 
<<курча•> ВеНЗн, [цюп'Є] <<ТС.•> ВеБ, [цЯпа] 
<<курка•> ЛЧерк, [цЄпати] <<Пищати•> Нед, 
[ціпкати, ціпон.іти Нед, ціпотіти, 
ціпчdти, цЯпати, ць6пати ВеБ] <<ТС.•>, 
ціпціп <<вигук для підкликання курей та 
курчат•>, [ціпсі-ціпd, ціпі-ціпі-ціп Дор, 
ціпу-ціпу] «ТС.•>; - р. цьт-ць'tn, ць'tnа 
<<Курча, курка•>, бр. ціп-ціп, ціпа <<кур
ча•>, п. [сіра] <<курка•>, сір-сір, слц. сіра 
<<Курка•>, слн. сІра <<жайворонок лучний, 
Alauda pratensis L.•>; - звуконасліду
вальні утворення від вигуку ціп-ціп, що 
імітує писк курчат і використовується 
також для підкликання птахів, анало

гічні лтс. tib, сіЬ (вигук), сіЬа <<курка•>, 
нвн. [zib-zib] «вигук для підкликання 
свійських птахіВ•>. - Фасмер IV 307; 
Преобр. ІІ, вь1п. последний 50; Чернь1х 
ІІ 373; Брандт РФВ 21, 214; Вегп. І 

259 



ціпавка 

130; Mikl. EW 29; Mi.ihi.-Endz. І 378, 
IV 179. 

[ціпавка 1 ] (зоол.) <•бурозубка зви
чайна (вид землерийки), Sorex araneus 
L.•> ВеУг; - суфіксальне утворення від 
звуконаслідувального вигуку ціп, що 

імітує rrиск цих тварин. 
[ціпавка2 \ (іхт.) <•щиповка звичай

на (в'юн річковий), Cobitis taenia Linne•> 
ВеУг; - результат контамінаuії двох 
інших назв цієї риби сИкавка і щИ
павка. - Маркевич-Короткий 141. -
Див. ще сИква, щиповка. 

ціпеніти <<Заклякати, дубіти•>, ц{п
нути «ТС.•> Куз, [зціпенілий] <<задубілиЙ•> 
Ж, [зц{плений, зціплий] Ж, заціпен{лий, 
заціплий «ТС.•>; - р. цепенеть, ч. ce
peneti, слц. cepeniet', болr. вцепеюівам 
ее <<цепенію, клякаю•>, слн. cepeneti, стсл. 
OЦ-tn€1ii>'f'H; - ПСЛ. cepeneti, сер'Ь «ЦіП, 
nалиця•>; утворене від форми дієnрик
метника cepenojь від дієслова cepti, 
cepati; зістаВЛЯЄТЬСЯ З ЛИТ. kaїpti <•ХВорі
ТИ•>; щодо розвитку значення пор. дубі
ти Від дуб, р. ОКОЛеть Від КОЛ ТОЩО. -
Булаховський Вибр. np. ІІІ 382, 384; 
Фасмер IV 299; Преобр. ІІ, вьш. послед
ний 47; ЗССЯ 3, 184-185; Machek 
ESJC 83; Holub-Kop. 84; Bern. І 
125. -Див. ще ціп. 

[ціпи] <•сорт груш•> ВеЛ; - не зо
всім ясне; можливо, назва виникла лек
сико-семантичним способом від ціпи 
<•кури, курчата•> з огляду на жовтий 
колір плодів. 

ціпити <•стискатИ•>, ціпкИй <<Чіnкий; 
упертий; [міцний, сильний 0]», [заціпи] 
<•два зуби в нижній щелепі вола чи ко
рови•> Я, [зціпа] <<ланцюГ•> Ж, tзціп' Я] 
«ТС.•> Ж; - р. [цепать] <<зачіпати, при
чеплятИ•>, др. цtпити <•розколюватИ•>; -
псл. cepiti/ cepati; nов'язане чергування
ми з чіпати; споріднене з р. при-це
пИть-ся <•Причепитися•>, цепкий <•Чіn
киЙ•>. - Фасмер IV 299; ЗССЯ З, 184, 
185-186; Bern. І 125-126.- Див. ще 
чіпати. 

[ціпки] <•nерекладки драбини•> ВеЗн; 
- очевидно, похідне утворення від ціп, 
ПСЛ. сер'Ь <•ПаЛИЦЯ>>. - Див. ще ціп. 
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[ціпнйця] (бот.) <<ВИд осоки, Сагех 
frigida АІІ.•> Нед; - похідне утворення 
від кореня ціп-, наявного в словах ці
пити, ціпкИй «чіпкиЙ•>; назва рослини 
мотивується, можливо, тим, що їі пло
ди чіnляються до шерсті тварин. -
Нейштадт 145. -Див. ще ціпити. 

ціп'Як (зоол.) <•солітер, Taenia•>; -
р. цепень «ТС.•>; - nов'язане з цеп <<лан
ЦЮГ•>, оскільки тіло солітера складаєть
ся з члеників, що нагадують ланки лан

цюга. -УРЕ 16, 57. -Див. ще цеп. 
[ціритися] <•маніритися, церемони

тися•> Нед;- ч. [ciraty] щеремоніЇ•>, 
delat ciraty «церемонитися•>; - заnози
чення з німецької мови; н. sich zieren 
<<Тс.; прикрашатися•> є похідним від zieren 
<<nрикрашати», утвореного від Zier <<При
краса•>. - Юuge-Mitzka 883. - Див. 
ще цереrелі. 

[ціркати] <<цвірчати; цвірінькатИ•>, 
[цірчати] <•ТС.•>, [цірч6к] <•цвіркун•>; -
бр. [цьtрчаць] «цвірчати•>, п. ст. cirkac 
<<ТС.>>, Ч. crkati, СТ. crceti «ТС.•>, ВЛ. cyrkac 
<•ТС.•>, нл. cyrkas <•тс.•>, болг. ц"ьркам 
<•ТС.>>, М. Црка <<КрИЧИТЬ, ПИЩИТЬ>>, СЛН. 

СГСаtі <<ТС.•>; - ПСЛ. *cьrkati Є фонеТИЧНИМ 
варіантом псл. *cvьrkati, до якого зво
диться укр. цвіркати. - Фасмер IV 
307; Stawski І 134; Machek ESJC 89; 
Младенов 675; Bern. І 132. - Пор. 
цві,Ркати. 

[цірувати] <<мережати? Г; прикра
шати золотим різьбленням Бі•>, [ці,о{в
ка] <•ВИд різьблення під золото•> Бі, [ці
рівщик] Бі, [цірк6ваник] <•мережка•>, [ці
рування] Бі; - ч. cirat <<nрикраси•>; -
nов'язується з н. zieren <<Прикрашати•> 
(Бі 382); разом з тим, особливо в пер
шому значенні, виявляє семантичну 
близькість до церувати. - Див. ще 
ціритися. - Пор. церувати. 

цісар (іст.) <•імператор», цезар, це
сар, цесаревич, [цесарець] <•австрієць», 
[цесарчик] <•ТС.•> Нед, цесарівна, ціса
рівна, [цесар6ва] <<імператриця•> Бі, [ці
сарева] <<імnератриця, дружина імпера
тора•>, [цісарець] <•австрієць•>, цісарuця 
щариця•> О, [Цісdрія] <•Австрія•>, [цісар
ство] щарство•>, [Цісарщина] <•Австрія», 



цісий 

цісарський, цісарювdти; - р. цесарь, 
бр. цЗсар, др. цtсарь, п. cesarz, ч. cfsaf, 
слu. сіsаг, вл. нл. lcesarstwo], болr. м. 
цесар, СХВ. цесар, СЛН. cesar, СТСЛ. 
цtсАрь; - псл. сеsагь, яке зводиться до 
нар.-лат. caesarius (< лат. caesareus) 
<•ЦісарськиЙ•>, що походить від етимоло
гічно нез'ясованого лат. Caesar, яке 
спочатку було власним ім'ям Ceasar 
(Гай Юлій Цезар, 101-44 рр. до н. е.), а 
згодом стало титулом римських імпера
торів; існує народноетимологічне пов'я
зання імені Caesar з лат. caesus (matris 
utero) <•вирізаний (з материного лона)•>, 
похідним від caedo <•б'ю; розрубую, роз
різую•> (Kopaliriski 163-164).- Фас
мер IV 290-::-291, ЗО 1; Stawski І 56; 
Machek ESJC 87; Holub-:-Kop. 86; Ho
lub-Lyer 113; Schuster-Sewc 95; Мла
денов 674, 675; Be?-laj ESSJ І 62; Be~n. І 
126-127; Mei!let Etudes 110, 184, RES І 
191; Кiparsky GLG 194; Uhlenbeck AfS!Ph 
15, 484; Кlein 219, 394. - Пор. кесар, 
цаР.. 

[цісий] <•Каштановий, бурий, гнідиЙ•> 
Нед, [ціссівий] <сТС.•>; - слц. tisavy 
~ТС.•>; - запозичення з польської мови; п. 
cisawy <•ясно-гнідий, каштановИЙ•>, (рідк.) 
cisy <•ТС.•> пов'язане з cis <•ТИС•> (за кольо
ром деревини тиса). - Stawski І 103; 
Bruckner 64. -Див. ще тис. 

[ціт] <<Парне ЧИСЛО•>, [ц{тка] <<ДИТЯ
Ча гра•> Корз, [цітсітиІ <•Гратися в чіт 
та лишку•>; - р. [цЯтаться] <•Гратися 
в чіт та лишку•>, бр. цот, п. [cet]; -
результат фонетичної видазміни слова 
чіт <сТС.•>, що відбулася, можливо, під 
впливом бр. цот або п. lcet, cetno] 
нс.•>. -Див. ще чіт. 

[цітка, мн. ціткu] <•Дrібні коралі•> 
Нед, [ціточка, мн. ціточкu <•Мідні колеч
ки, вживані для інкрустації на дереві•>; 
- ч. cetka (на одязі) <•блискітка, бряз
кітка•>; - результат фонетичної видазмі
ни слова цjтка (цяткИ) не.•>. -
Machek ESJC 84. -Див. ще цsіта. 

[ціфрак] <<назва, пов'язана з випа
санням та годівлею овеuь•> Доп. УжДУ 
4, 109, [ціфраня] <•назва вівці залежно 
від масті•> тж; - слц. cifrena <•ім'я ко
рови з дрібними плямамИ•>, cifrula, cifrusa 

ціцірік 

не.•>; - запозичення з угорської мови; 
уг. cifra <•Прикрашений, оздоблений; стро
катиЙ•> пов'язане із елат. cifra <•нуль•>. -
Див. ще цИ:фра1 • - Пор. цИ:фра2 • 

[ціха] <•риса, знак•>, lцех] <•ТС.•>, цеха 
<•Значок, присвоєний якомусь цехові 
або товариству•>, lцешкаІ щеха; знак 
виклику до суду~. [ціхувdти] <•значити, 
позначати; характеризуватИ•> Нед, О; -
слц. ciacha <•знак•>, вл. cejch не.•>; -
запозичення з польської мови; п. cecha 
<•ознака, прикмета, риса; тавро, марка•>, 

можливо, через ч. cejch <•тавро•> зводи
ться до н. Zeichen <•знак, ознака•>, спо
рідненого з двн. zeihhan, дфриз. tёken 
не.•>, дісл. teikn <•Знак (зодіаку); ознака, 
прикмета•>, днн. tёkan не.•>, дангл. tacen 
<•Знак; прикмета•>, англ. token <•ТС.•>, що 
походять з іє. *dеік- <•nоказувати, вияв
ляти•>, з яким пов'язані також дінд. disati 
<•Показує•>, гр. бєixvuJ.H <•Показую, вка
зую, ВИЯВЛЯЮ>>, 6EtXvUW <сТС.•>, ЛаТ. dїсо 
новорю, кажу; називаю•>. - Шелудько 
53; Brikkner 97; St. wyr. obcych 102; 
Machek ESJC 82; Holub-Kop. 84; 
Ho!ub-Lyer 111; Кluge-Mitzka 877; 
Кlein 15 78, 1624. 

[ціцвір] (орн.) нетеуук, Lyrurus 
tetrix L.•> Г, Шарл, [ціцьвірj <•ТС.•> Куз; -
запозичення з польської мови; п. [cie
cwierz] <•ТС.•> Є фонетИЧНИМ варіаНТОМ 
слова cietrzew, якому відповідає укр. те
терев. - SW І 334. -Див. ще тетеря'. 

[ціцик] (ент.) <<ВИд метелика з роди
ни вітрильників, РаріІіо L.•> Нед, ВеНЗн; 
- неясне; можливо, афективне утворен
ня. пов'язане з ціцький <•малиЙ•> (див.). 

[ціці-бабаІ нра в жмурки•>, [цю
цюбdбка] <•ТС.•> Нед; - результат фо
нетичної видазміни слова кuці-бсіба <•тс. •> 
(див.). 

[ціцібенька] (орн.) <•чубатий жай
воронок (посмітюха), Galerida cristata 
L. (Aiauda cristata L.)•>; - не зовсім 
ясне; можливо, афективне утворення, 

пов'язане із звуконаслідувальними вигу
ками, що імітують крик птаха. - Пор. 
цівати, цівкун, цінцірінка, ціцірік. 

[ціцірік] (орн.) <•лісова завирушка 
(тинівка звичайна), Prunella modularis . L. 
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(Accentor modularis)•> Нед, [ціцвір] <<Те
терук•>; - звуконаслідувальне утворен

ня від вигуку, що імітує крик цього 
птаха. - Птицьr СССР 533-534. 

[ціцький] <<малиЙ•> Нед, [ціцінький] 
«МаленькиЙ•> Нед, [оціцький] «ТС.•> Ж, 
[ціцькоІ «Трошечки•> О; - фонетичний 
варіант прикметника тіцький «ТС.•> (див.). 

[цічка] <<цідилок•> Г, ВеЛ; - очевид
но, виникло внаслідок оглушення коре
невих приголосних і їх спрощення у 
слові [ціджка] <<ЦідилО•>. похідному від 
цідИти (див.). 

[цкале] <<вигук, яким відганяють 
овець•> Мо; - неясне. 

[цмайлик] <<немовля•> О; - не зо
всім ясне; можливо, утворене лексико
семантичним способом від запозичено
го зі СЛОВаЦЬКОЇ МОВИ cmu\ik <<СОСКа•>. 

цмакати <<клацати, цмокати•>; - бр. 
цмакаць, схв. цмакати; - очевидно, 
результат фонетичної видазміни дієслова 
цмокати під впливом утворень типу 
жвакати, жмакати. - Див. ще цмок1 • 

(цмар] <<СКОЛОТИНИ•> Дз УЗЛП, (цмір 
(род. в. цмору), цмур] «ТС.•> тж; - за
позичення зі словацької мови; слц. cmar, 
cmer «ТС.•>, як і ч. cmour <<осад nісля 
перетоплення масла•> та, можливо, схв. 

цмара <<краплина жиру•>. походит? від 
свн. smёr <<ЖИр•>. - Machek ESJC 88; 
Кluge-Mitzka 663. - Див. ще шма
рувати. 

(цмнrа] (кул.) <<ХОЛОДНИЙ борЩ•> 
До; - р. [цмь'tга] <<нестача їжі•>; - не 
зовсім ясне, можливо, експресивне утво

рення на основі слів цмокати, цмо
лити, чмИга і т. ін. 

цмин (бот.) <<Helichrysum arena
rium DC. (L.); [кмин, Carum carvi L. 
Mak; котячі лапки дводомні, Antennaria 
dioica Gaertn. Makl», [цмін] <<He\ichrysum 
arenarium; Carum (carvi)•> Mak, [цьмин] 
<<Antennaria dioica•> Mak, [цьмінь] <<Heli
chrysum (arenarium)•> Mak; - результат 
фонетичної видазміни іншої ботанічної 
назви кмин (з огляду на застосування 
кмину й цмину в медицині); на котячі 
лапки назва поширилася за суміжніс
тю (Вісюліна-Клоков 243-244, 324); 
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пов'язання з ч. smil <<He\ichrysum·~ (Ma
chek Jm. rostl. 240; Machek ESJC 560) 
непереконливе. - Див. ще кмин. -
Пор. тмин. 

цмок1 <<звуконаслідування, що ІМІ
тує уривчастий звук при поцілунку, 
всисанні або клацанні; поцілунок•>, цмо
ковина <<драговина, трясовина», цмока
ти <<клацати; цілувати», [цмокотіти] 
<<чвакати•>, [цмоктати] <<смоктати•>, [цмо
ком] <<Всисаючи, всмоктуючи Нед; жа
дібно 0•>, чмок <<ЦМОК•>; - р. [цмокать], 
бр. цмок, п. слц. cmok, слц. cmuk, схв. 
цмок, слн. cm6k; - звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до чмок. - Slaw
ski І 106; Bruckner 66. - Пор. емок\ 
смоктати, чмок. 

цмок2 <<насос•>, [цмоковИк] <<ТС.•>; -
бр. [цмок] нс.; труба•>; - утворене від 
цмоктати за зразком інших віддієслів
них іменників з нульовою флексією; 
може та кож розглядатися як видазміна 
іменника емок <<насос, помnа•>. - Див. 
ще емок\ цмок1 • - Пор. смоктати. 

цмолИти <<дудлити, смоктати•> СУМ, 
Нед, цмулИти <<ТС.•> тж; - СЛЦ. cmul'at' 
(<ссати, плямкати•>; - очевидно, резуль

тат контамінації слів цмоктати і дуд
лити. 

[цморкати] <<цмокати, видаючи сви
стячий звук•> ВеЛ; - не зовсім ясне; 
можливо, виникло як експресивне утво

рення внаслідок контамінації слів цмо
кати та цв{ркати. 

цнОта <<чеснота, невинність•>, [снота, 
сноток] «ТС.•>, [цний] <<шановний, доб
рочесниЙ•> Нед, О, цнотлИвий, [нецно
та] <<Вада, порок•>, ст. цнота, цний; 
бр. цнота, ч. ctnost, ctnota <<Чеснота, 
цнотливість•>, слц. cnost', ctnost', ctnota, 
cnota <<ТС.•>; - заnозичення з польської 
мови; п. cnota «ТС.•> утворено від спу, 

ст. czsny <<шановниЙ•> ( > укр. цний 
<<ТС.•>), що виникло з *czesny. яке зво
диться ДО ПСЛ. СЬStЬП'Ь (ПрИКМеТНИК Від 
сьstь < *сьt-tь). - Richhardt 39; Grap
pin ~р 24, 65; Slawski І 107; Machek 
ESJC 101. -Див. ще честь. 

[цо] <<вигук для підкликання корів•>, 
[цо-цо] <<ТС.•> Куз; - можливо, виникло 



цоб 

від вигуку цоб унаслідок відпадіння 
кінцевого -б. - Див. ще цоб. 

цоб <<вигук для завертання волів 
ліворуч; ліворуЧ>>, ц6бкати; - р. [цо6] 
(з укр.); - результат фонетичної видо
зміни семантично тотожного слова соб 
під впливом цабе. - Фасмер IV 304; 
Преобр. ІІ, вьrп. последний 48; Горяев 
404. - Див. ще ксобі, соб. - Пор. 
цабе. 

[цовта] <<брила, груда, грудка (цук
ру, снігу, землі),>, [цолта] «ТС.>> ВеЛ; -
виводять від ч. calta <<ВИд печива>> (ВеЛ 
481), яке, як і слц. вл. calta «ТС.>>, по
ходить від свн. zёlte <<плаский пиріГ>> 
(> н. Ze\ten «ТС.>>), пов'язаного з двн. 
zёlto «ТС.>>, що зводиться до герм. *tёІd
<•Широко розстеляти, розт~гати; низько 

підіймати>>. - Machek ESJC 80; Holub
Lyer 110, 112; Кluge-Mitzka 879. 

цок <•вигук, що імітує звук від різ
кого удару>>, цок-цок <<вигук, що від
творює хід годинника,>, цокіт, [цоко
тсійло] <<базіка>> Нед, цокотнеча, цо
котнЯ <•різкий стукіт; цокотання; [шви
дка розмова]>>, цокотнЯва, цокотун <<ба
лакун, щебетун>>, цокотуха <<щебетуха; 
[дерев'яний дзвіночок на шиї в худо
би\», цокати, цокотати, цокотіти; -
р. бр. цок, болг. Ц'ЬК, м. цак, схв. цак, 
слн. cokotati <<цокати,>; - звуконасліду
вальне утворення. 

[цокалка] (орн.) <<Плиска біла, Mo
taci\la аІЬа L.>> Шарл; - похідне утво
рення від основи дієслова цокати, цо
котіти з огляду на дзвінке щебетання 
(цокотіння) цих птахів. - · Птиць1 
СССР 417 -418; Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 193. - Див. ще цок. 

цоколь (архіт., тех.) <<Нижня части
на зовнішньої стіни будівлі, що висту
пає над фундаментом; частина елект

ричної лампи>>; - р. цоколь, бр. ц6каль, 
п. cokot, ч. sokl, cokl, болг. ц6к'ЬЛ, м. 
цокле, схв. цокла <<гальмо; цоколь», слн. 
c6k\a «rальмо>>; - запозичення з іта
лійської мови; іт. zocco\o· <<ВИД череви
ка; коnито О; цоколь>> походить від лат. 
socculus (зменш. від soccus) <<вид легкого 
взуття>>, похідного від гр. auxxic;; (-ібщ), 

цопнути 

O'UXXa<;; (-<Хбщ), mJXXЩ «ТС.>>, ЯКе (як і ав. 
haxa- <<Підошва•>) є запозиченням зі Схо
ду, можливо, з фрігійської мови. - СІС2 

923; Фасмер IV 304; Смирнов 323; Жел
тов ФЗ 1876/1, 19; Горяев Доп. І 54; 
Brl.ickner 66; St. wyr. obcych 119; Holub
Lyer 445; РЧДБЕ 833; Bezlaj ESSJ І 67; 
Frisk ІІ 819; Walde-Hofm. ІІ 550; КІеіп 
1467, 1468. 

! цокувсіти] <<Чудуватися; остовnіва
ТИ>>, [цукувати] «ТС.>> ВеЛ; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з н. zucken 
<<(конвульсивно) здригатися•>, спорідне
ним із ziehen <<ТЯГТИ>>. - Кluge-Mitzka 
890. 

[цомоrи] <<СИЛИ•>, [ц6мог] <•останні 
сили, соки•> О, [цомогувати] <<витяга
ти останні сили, соки>> О; - виникло з 
польського словосполучення со mog~ 

<<ЩО можу>>. - Грінченко IV 436. - Див. 
ще могтИ, що. 

[цомоль] <<Грудка>> ВеНЗн; - неясне; 
ПоріВНЮЄТЬСЯ З Ч. zmo\ «ТС.>>, пов'язаНИМ 
З ексnреСИВНИМ утвореННЯМ zmo\it, ЩО 
утворене від }mu <<ЖМУ>>. - ВеНЗн 72; 
Machek ESJC 730. - Див. ще жати2 • 

[цонrлі] <<кліщі, обценьки>> Ко; -
запозичення з польської мови; п. cq_giel, 
мн. cq_gle <<ТС.•> пов'язане, очевидно, з нвн. 
Zaпge <<щипці, КJІіщі•>, спорідненим із свн. 
zange, двн. zanga, днн. tanga, снідерл. 
tanghe, дфриз. tange, дангл. tong(e), дісл. 
tQng, що зводяться до герм. *tangб
(< *dank~-). іє. *denk- <<кусати», від якого 
походять також дінд. dasati <<кусає>>, гр. 
бaxvw <<кусаю•>. - Кluge-Mitzka 873; 
Кlein 1627. 

[цопкати] <•прицмакуваТИ>> ВеУг; -
похідне утворення від вигуку *цоп, що 
імітує плямкання; до словотвору пор. 

ч6пкати, чавкати тощо. - Пор. цап
нути. 

цопнути <<стукнути, луснути•>; -
р. цоп (вигук на позначення швидкої 
дії), ц6пать <<Хаnати; бити, вдаряти>>, 
бр. ц6пнуць <<Швидко хапнути руками, 
зубами, кігтями>>, болг. цап «ryn (у во
ду)•>, цапам <<чалапаю•>; - звуконаслі
дувальне утвореННЯ, подібне ДО лоп
нути, ХЛОпнути ТОЩО. 
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цоркати 

[цоркати] <<дзвякати, брязкати, брень
кати•>, lцоркот[ти] <<брязкати; кричати 
(про тетерука)•>, цорк <<Вигук на позна
чення брязкання заліза•> Нед, [цоркіт] 
<<брязкіт•>, [цоркотало] <<брязкальце•> Нім
чук Пр. ХІ діал. н., [цоркот6ля] <<Коле
со, яким граються діти•> ВеУг; - звуко
наслідувальне утворення від вигуку 
цорк, подібне до дИркати, фИркати, 
цв{ркати тощо. 

[цоркола] (бот.) <<дельфіній, Del
phinium consolida L.•> ВеУг, Mak, [чар
кола] «ТС.•> Mak; - результат фонетич
ної видазміни слова соркола «ТС.•>, що 
виникло внаслідок відпадіння кінцевого б 
у назві *сорколсіб [ < сороколсіб] «ТС.•> -
складного слова, утвореного з основ 

іменників сорока та лсіба <<лаnа•>. -
ВеНЗн 44; ВеУг ЗНТШ IV 269. - Див. 
ще сороколаб. 

[цотатися] <<СВаритисЯ•>; - запози
чення з польської мови; n. ст. cetac si~ 
<<сnеречатися, сваритися» зіставляється 
з угорськими звуконаслідувальними ут

вореннями csetepatez <<Сваритися•>, csete
pate <<бійка•>. - SW І 267; Вагсzі 39. 

[цофати] <<Відступати, задкувати•> 
Нед, [цофатися, цафати, цсіфатися] 
<<ТС.•> тж, [цохвсіти] <<nодавати назад•> 
ВеБ;- ч. couvati, слц. cofat', вл. cofac, 
нл. cofas <<ТС.•>; - запозичення з поль
ської мови; п. cofac «ТС.•> походить від 
нвн. (бав.) [zaufen] <<іти назад•>. - Staw
ski І 107; Bruckner 66; Mctchek ESJC 89; 
Holub-Kop. 87; Schusteг-Sewc 97. 

[цу] <<вигук, яким підганяють робо
чу худобу•> Нед; - не зовсім ясне; мож
ливо, експресивне звуконаслідувальне 
утворення, що імітує свист батога. 

[цубірка] (зоол.) <<білка, Sciurus 
vulgaris•> Г, Нед; - неясне. 

lцубом]: у вислові цубом стсіти 
<<заклякнути від холоду•>; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивне утворення 

на основі вислову дубом стсіти <<заду
біти•>. 

[цубрикувати] <<швидко, енергійно 
тягти•> Ва, [цубригувсіти] <<ТЯГТИ, нату
жуючись•> Па; - афективне утворення 
від цубрити (див.). 
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цугунд ер 

· [цубрити] <<тягти, цуnити•> Ва, [під
цобрити] <<вкрасти, натягти•>; - мож
ливо, результат контамінації слів цупи
ти та етимологічно нез'ясованого р. тИ
брать <<Красти, цупити•>. - Див. ще 
цуп. 

цуг <<запряжені поодиАці або пара
ми один за одним коні або воли; nо

ТЯГ•>, [цуг] няга (у димарі, nечі) Корз, 
О, відтулка 0•>, lцуга] <<вузда? вуди
ла?; частина ткацького верстата•>; до 
цуги <<ЯК слід•>, [цуглі] «ТС.•>, [цуглі] <<Ву
дила•>, цуговИй, цугом, ст. цугли; - р. 
бр. цуг, n. cug, схв. цуг; - запозичене 
з німецької мови, можливо, через посе
редництво польської; н. Zug <<рух; пе
рехід; потяг; тяга; ковток•> пов'язане з 
ziehen <<ТЯГТИ•>, спорідненим із свн. zie
hen, двн. ziohan, днн. tiohan, снн. ten, 
снідерл. tien, дфриз. tia, дангл. teon, англ. 
[tee], гот. tiuhan <<ТЯГТИ•>, що зводяться 
до герм. *deuk- «ТС.•>, порівнюваного з 
скімр. dygaf <<тягну•>, лат. dОсб <<Веду•>, 
Гр. бшбlJааОJ..ІШ (< *5at5UX!OJ..ІШ) <<ТЯГ
ну, волочу•>. - Шелудько 53; Фасмер lV 
304; Горяев 404; Bruckner 67; Kopaliriski 
186; Кluge-Mitzka 883, 890; Frisk І 337. 

цуrа <<узда; деталь ткацького верс
тата•> Г, дзуга <<деталь верстата•> Г; -
очевидно, пов'язане як запозичення з 
н. Zug <<низка, ряд; процесія•>. 

[цуrолка] <<велика трубчаста кіст
ка•>; - не зовсім ясне; можливо, у 

якийсь спосіб пов'язане із суглоб (див.). 
цуrундер (у вислові брати на цу

гундер <<Притягати до відповідальності, 
вести на розправу)•>, [цундри] (у ви
слові брати на цундри <<насміхатися•>) 
ЛЧерк; - р. цугундер <<ТС.•>, бр. цугун
дар «ТС.; [нероба]•>, n. lcuhunderj <<ТС.•>;
певної етимології не має; виводиться з 

н. zu Hunden <<до псів•> (Шелудько 53; 
Фасмер IV 304; Носавич 690) або з н. 
zu Hundert <<до сотні (ударів)•> (ССРЛЯ 
17, 721 ); пов'язується також з іншими 
німецькими висловами: zug unter <<ТЯГ
ти вниз•>, zum Henker <<до ката•> то
що. - Преобр. ІІ, вьrп. последний 48-
49; SW І 354; Jagic AfSlPh 26, 576. 



цуд 

[цу д] <<страшна пригода, нещастя •> 
О, [цудо) «ТС.•> тж; - запозичення з 
польської мови; п. cud <<чудо, диво; 
надзвичайний випадок, химера•> пов'я
зане з cudo «ТС.•>, змазурованою формою 
Від ПСЛ. cudo, ЯКОМу відповідає укр. чу
до. - SW І 350; Stawski І 108-109; 
Bruckner 67. -Див. ще чудо. 

[цук) <<вигук, яким відганяють со
баю> Мо; - схв. иJ;ки <<Вигук, яким від
ганяють собак•>; - звуконаслідувальне 
утворення, подібне до р. цук <<різкий 
ривок поводами•>, цукать <<поганяти ко
ня різкими ривками поводі в», бр. [цу
каць] <<цькуватИ•>, ч. cuk <<СМИК•>, cukat 
<<смикати•>, слц. cukat' <<ТС.•>, які пов'я
зують з н. Zuck <<раптовий рух•>, zucken 
•робити несподіваний рух•>, що є, мож
ливо, звуконаслідувально-експресивни

ми утвореннями від ziehen <<Т,яrти•>. -
ССРЛЯ 17, 721; Machek ESJC 90; Ho
lub-Lyer 115. - Див. ще цуr. 

цукат <<зацукрований плід або шкір
ка цитрини, помаранчі, дині тощо•>, 
цукатний, цукатовий; - р. бр. болг. 
цукат, п. cykata; - запозичене з іта
лійської мови через посередництво ні
мецької; іт. succada «ТС.•> (> н. Suk
kade > Zukkade «ТС.•>, де z під впливом 
Zucker «цукор») пов'язане з succo 
•сік•>, що виникло з лат. sOcus <<сік, во
лога; напіЙ•>, похідного від sOgo <<ссу, 
всисаю•>, яке споріднене з двн. sOgan 
•ссати•>, дангл. sOcan, дісл. sOga, лтс. 
sukt, вал. sugno <<ТС.•>, що зводяться до 
іє. *seuq-, *seug- <<ссати; сік•>. - СІС2 

924; Фасмер IV 304; Смирнов 324; 
Черньrх ІІ 372-373; Kopaliriski 189; 
Walde-Hofm. ІІ 622; КІеіп 1537. 

цукое 1 <<Солодкий продукт харчу
вання», [цукар, цукер, цукур] «ТС.•>, 
[цуксірня] <<цукроварНЯ•>, цукерка, цу
керник (спец.), цукерниця, цукерничка, 
цукерня, цукерок, tцукоfник] <<конди
тер•> Нед, tцукорнИцтво Нед, цукор
нИця СУМ, Нед, lцукорня] <<кондитер
ська•>, цукрdт (хім.), цукрИна, цукрИ
ця <<цукрова маса; (мед.) діабет•> Куз, 
Она, [цукрівкИ] <<сорт груш•> Нед, цук
ровИк (спец.), [цукровИна] <<кондитер-

цукрівка 

ський виріб•> Нед, [цукровИнка] <<льо
дяник, карамель•> тж, цукровИця <<цук
риця•> Куз, Она, цукроза (хім.), цук
рувdння, цукерковий, цукfИстий, цук
рівнИй Куз, [цукрівнЯний тж, цукро
вий, цукруватий тж, цукрянИй Она, 
цукрувати, цукруватіти, ст. цукор'Ь, 
цукрованьtй; - бр. цукар, п. cukier, ч. 
cukr, слц. нл. cukor, вл. cokor; - запо
зичене з німецької мови через посеред
ництво польської; н. Zucker «ТС.•> похо
дить від іт. zucchero, що виникло з 
елат. succarum «ТС.•>, яке через ар. sukkar, 
перс. shakar зводиться до дінд. sarkara, 
sarkarab «Галька, рінь, пісок; цукор-nі
СОК•>. - Шелудько 53; ,Richhardt 39; 
SW І 354; Machek ESJC 90; Hoi\,Jb
Kop. 87; Holub-Lyer 115; Schuster-Sewc 
97; Bern. І 131; Кluge-Mitzka 890; КІеіп 
1539. -Пор. сахар1 • 

цукор2 (орн.) <<єгипетський голуб•> 
Пі; - не зовсім ясне; найвірогідніше, 
назва виникла лексико-семантичним спо

собом в~ цукор •nродукт харчування» 
через біле забарвлення шиї та грудей 
птаха; проте не виключене й звукона
слідувальне походження цієї назви, по
в'язаної з вигуком, що імітує крик пта
ха; пор. п. cukru <<вигук на позначення 
крику горлиці•>, ч. cukru, cukru <<вигук, 
що імітує крик горлиці, туркотання го
лубів•>, cukruska <<Горлиця•>. - Птицьr 
СССР 338. -Див. ще цукор1 • 

[цукорки] (бот.) <<ВИД дельфінію, 
Delphinium consolida L.•> Mak; - резуль
тат контамінації іншої назви цієї рос
лини сокuркИ зі словом цукор, оскіль
ки Delphinium consolida є доброю ме
доносною рослиною. - Нейштадт 253-
254. -Див. ще сокИркИ, цукор1 • 

[цукрівка] (бот.) <<Стокротки бага
торічні, Bellis perennis L.•> Г, Нед, Mak, 
[цукровниця] (бот.) щукрова трости
на, Saccharum officinarum L.•> Mak, 
[чукрівка] (бот.) щукрівка•> Mak;- п. 
cukrowiec, cukrownica <<цукрова трости
на», ч. cukrovnfk «ТС.•>; - похідні утво
рення від цукор, оскільки з цукрової 
тростини добувають цукор, а стократ
ки, як і інші кошикоцвіті, є добрим ме-
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доносом. - Бісюліна-Клоков З 10. -
Див. ще цукор1 • 

[цукруха] (бот.) <<солодець, G\ycyr
rhiza L.•> Куз, Она; - похідне утворен
ня від цукор; назва мотивується солод
ким коренем цієї рослини. - Нейш
тадт 352. -Див. ще цукор1 • 

[цундра] <<лахміття, драНТЯ•>, {цунд
ря] «ТС.•>, [цундравка) <<Подерта або 
палатана сорочка•>, [цундрак) <<Старий 
одяг•>, l11ундрuна! <<лахміття, дрантя•>, 
[цундр{йj <<обідранець•>, [цундровка] <<об
дерта жінка•> О, [цундравий] <<nошарпа
ниЙ•>; - запозичення з румунської мо
ви; рум. [tundra] <<довгий і широкий се
лянський одяг•> походить від етимологіч
но нез'ясованого угорського condra <<ТС.•> 
(можливо, пов'язаного з cudar <<негід
ник; обшарпаний; нікчемниЙ•> ). - СЧС 
323; DLRМ 898; Barczi 33-34. 

[цуня·на] <<вигук для підкликання 
поросяТ»; - складне утворення з вигуку 

цуня (< цЮня) та частки на. - Див. 
ще на2 , цю. 

[цуп] <<вигук, що позначає швидку 
дію, хапання, удар•>, [цупан) <<щиголь; 
удар по лобу•> Па, цупкuй СУМ, Па, 
lцупати) <<тупати•>, цупити <<Хапати, 
тягти; красти•>, [цупкати] <<тупотіти•>, 
[цЮпати) щілувати Г; дріботіти Нед•>, 
[оцупнути] <<ЗадубітИ•> ЛЖит, [оцупти] 
«ТС.•> тж; - бр. цуп, п. cup, cupnq_c «Ту
пнути•>, ч. cup <<Вигук, що відтворює 
звук при ступанні•>, cupati, cupnouti <<nа
дати•> (з дерева, про плоди), слц. cupat' 
«Тупотіти•>, схв. цупкати <<Підстрибу
вати•>, болг. [цупар) <<вигук на позна
чення удару•>, м. цупка <<Підстрибує•>; -
звуконаслідувальне утворення, аналогіч

не до туп, тупати; неприйнятні пов'я
зання з н. zupfen <<смикати•> (Шелудько 
53) та зіставлення з n. cupnq_c <<Припа
сти до землі•> (Stawski І 110). - SW І 
355; Machek ESJC 90, 91; Holub-Lyer 
115. - Поr. тупати. 

[цупер «Вістря•> Нед, [цуприк) 
<<Краєчок, кінчик•> Нед, [цЮприк] <<Кі
нець, верхівка•>, [цЮмприк] «ТС.•> Нед; -
п. [cuperek) <<куприк•>; - очевидно, екс
пресивне утворення, що виникло в ре-
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зультаті контамінації слів цuплuк <<кра
єчок, вістрЯ•> та купер. - SW І 355, ІІ 
635. -Див. ще купер, цйплйк. 

[цупечка] <<Маленька люлька•>; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне 
утворення, пов'язане з вигуком цуп 
{див.) або з польським словом звуко
наслідувального походження ciup, що 
вживається у вислові ztozyc usta w ciup 
<<стиснути губи•>.- SW І 341. 

[цуппа!) <<вигук на позначення швид
кої дії, стрибка•> Нед; - звуконасліду
вальне утворення, що являє собою 
ускладнений варіант (підсилювальну 
форму) семантично близького вигуку 
цуп (див.). 

[цуприкувати) <<смикати, тягти•>; -
афективне утворення, що виникло на 
основі слів типу циприкувати, чубри
катися. -Див. ще цуп. 

цур1 <<Вигук закляття від чогось•>, 
цур-цура «ТС.•>, [цураха) щуІ? Г; ана
фема Пі•>, [цурачка) <<цур•>, [цурати] 
<<Сахатися, відчужуватися•>, [цурать] 
<<займати або привласнювати щось, ви
гуІ<уючи першим: "Цур, моє"•> Чабанен
ко, цуратися «Тс., відчужуватися•>, [за
цурати) <<лишити, кинути•>, [одцур) 
<<зречення•> Пі, ст. цуратися; - р. чур, 
бр. цур, [ чур), n. cur <<ЧОрТ» (з укр.); -
задовільної етимології не має; пов'язу
ється зі словом цурка <<nалиця (для від
ганяння ворожої сили)•> (Преобр. ІІ, вьrп. 
последний 81-82) або може розгляда
тися як символічне дерев'яне зображен
ня далекого предка (духа-охоронця до
му), тоді вигуки цур, цур-цура є звер
неннями до цього духа, прикликанням 

його, пор. припущення зв'язку зі слова
ми пращур (Желтов ФЗ 1876/4, 37; 
Никальский ФЗ 1891 /4-5, 11) і чорт 
(Bern. І 164), з гр. XUplЩ <<Пан, ГОСПОДЬ•> 
(ЗеJJенин ІІ 93); гіпотези Пf?О запози
чення р. чур з чув. tsar (чар) <<тримай, 
спиняй, стіЙ•> (Gauthiot MSL 16, 89), 
дсканд. Туг <<бог війни•> (Погодин ЖСт. 
20, 427) менш прийнятні. - Фасмер IV 
385-386; Лукінова. З архаїчної лекси· 
ки //Київське Полісся (К., 1989, 79-
83). -Див. ще цура. 
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[цур2 ] (у вислові цуром врагу в очі 
глянь) Нед; - очевидно, пов'язане з 
цур, цура (в значенні <•дух-охоронець 
дому•>). -Див. ще цура. 

[цура] <•nаличка Г; гра в цурки 
ЛЖит; відходи після перевіювання зерна 
Мо•>, [цуракu) <•об'їдки•> Л, цурка <•не
велика паличка, обрубок; вид гри; (зб.) 
дрібні відходи з уламків стебел і коло
сків під час молотьби Чаб•>, цурка (зб.) 
<•ТріСКИ>> ТЖ, [цур'я) <<ТС.•> ТЖ, (цу,сжальj 
<•учасник гри в цурки•> Мо, [цуркuй) «Гру
бозернистиЙ•>, [цуркувати) <•Скручувати 
палицею мотузку•>, [цурувати] нс.; кру
тити•>, !цурувать) <<правити, вимагати, 
здирати•> Чаб, ст. цурка; - р. чурка 
<<обрубок дерева або металу•>, [чу рак] 
•обрубок дерева•>, бр. цурка; - загаль
новизнаної етимології не має; можна 
припустити давнє значення слів цура, 
цурка <•символічне зображення далекого 
предка (духа-охоронця дому)•>; до значен
ня «rpa•> пор. спостереження 0.0. По
тебні про перехід язичницьких обрядів 
і вірувань до сфери дитячих ігор; далі 
найімовірнішою є спорідненість зі щур 
(як нічною твариною); менш прийнят
ними є зіставлення з лит. kiauras <•ді
рявиЙ•>, лтс. caOrs <•тС.•>, лит. kiurti <•ста
вати дірявим•>, skiaure <<дірявий човен•>, 
снн. schore ~щілина, тріщина•> (Фасмер 
lV 387; Muhl.-Eпdz. І 365) та з н. 
schereп <•Стригти, обрізати•>, Schur <•Стри
жка•> (Горяев 417). - Див. ще цур1 , 
щур3 • - Пор. чу~,>бак. 

[цурrанитисяj «плентатися, човп
ТИ•>; - очевидно, афективне утворен
ня, що виникло внаслідок контамінації 
слів цупати й плуганитися. - Див. 
ще плуrанити(ся), цуп. 

[цури] <•лахміття, ганчір'я•> Мо, [цу
ряІ «ТС.•>, [цуравкаІ Німчук НЗ УжДУ, 
lцуравча) <•обідрана дитина•> Німчук Пр. 
ХІ діал. н., !цуравий] <•обідраний, обшар
паний•>; - не зовсім ясне; можливо, 
експресивне утворення на основі імен
ників цундра <•лахміття, дрантя•> і цури 
.дрібні відходи•>. - Пор. цундра. 

[цурикатися] <•церемонитися•> Нед; -
експресивне утворення, пов'язане, мож
ливо, з н. sich ziereп <•маніритися, це-

цурупал 

ремонитися•>. -Див. ще цереrелі. 
· [цурити] <•ШВидко їхати; гнати•> 

ЛЖит; - очевидно, результат експре
сивної фонетичної видазміни слова ту
рИти під впливом вигуку цу. - Див. 
ще' турИти, цу. 

[цурка] (заст.) <•дочка; дівчина•> Л, 
[цурусь, цуруня] «ТС.•> ВеЛ; - р. [цурка] 
<•дівчина•>, м. цурка, схв. цура «ТС.•>; -
запозичення з польської мови; п. c6rka 
<•дочка•>, як і його пестливі деривати 
c6rus, c6ruпia, походить від псл. *d-ьkti, 
(род. в. d-ьktere), до якого зводиться укр. 
дочка.- Stawski І 107-108.- Див. 
ще дочка. 

[цурканок] <•вид кожуха в гуцулів•> 
Нед; - за допомогою суфікса -ок утво
рено від запозиченого з румунської мо
ви ~urcaп «цурканський~ (порода гру
бововнавих овець). - DLRM 898. 

[цурма] <•сурма (музичний інстру
мент)•>, [цур6ма] <•ТС. Нед, труба, рі
жок Пі•>; - результат фонетичної ви
дозміни слова сурма, можливо, під 
впливом звуконаслідувальних утворень 
типу цвіркати, цвірчати тощо. - Див. 
ще сурма1 • 

[цур пак] <•зрубаний стовбур, коло
да•>; - очевидно, результат контаміна
ції слів цурпалок (див.) та чурбак 
(див.). 

цурпалок <•обрубок•> СУМ, Нед, 
[цурпалка], цурпалля, цурупалок СУМ, 
Нед, цурупалля «ТС.•>, [цюрубалки] <•КО
лодочки; молоденьке пір'я у птахів•> 
ЛПол; - складне слово, утворене з ос
нов іменників цура та палка. - Див. 
ще палиця цура. 

[цурпек] <•пізно народжене ягня•>, 
[цур-пекаІ (мн.) «ТС.•> Нед; - резуль
тат злиття й субстантивації вигуків за
кляття цур і пек, оскільки ягнята, на
роджені після весняного підрахунку 
приплоду, сприймалися як щось незви
чайне.- Див. ще пек\ цур 1 • 

цурпелИти <•тягти, волочити» СУМ, 
Нед; - експресивне утворення на ос
нові слів цупити, цурпалок . 

[цурупал] (назва кота в загад
ці); - результат семантичної видазмі
ни слова цурупал <•обрубок•>, що вини-
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кло шляхом зворотного словотвору від 
цур;Jпсілок. -Див. ще цурпалок. 

lцухирнЯк] <<лишай на сосні•> Куз; -
неясне. 

[цухнути] «rхнути, смердіти•> Нед, 
[цухкuй] <<тухлий, гнилий•> Нед; - ч. 
cich <<НЮХ•>, СЛЦ. CUCh «ТС.•>, ВЛ. CUChac 
<<НЮХаТИ•>, СЛН. CUCh <<Чути (нюхом)•>; -
запозичення з польської мови; п. cuchnq_c 
<<ТС.•>, cuch <<НЮХ; сморід•> є змазурова
ними формами від іменника czuch «ТС.•>, 
що виникли внаслідок розширення су
фіксом -S· ОСНОВИ ПСЛ. cuti, ДО ЯКОЇ ЗВО
ДЯТЬСЯ також п. czuc <<відчувати; відго
нити», р. [ чухатьІ <<розпізнавати (на 
нюх чи на смак)•>, укр. чути. - Фас
мер IV 389; Ильинский ИОРЯС 20/ З, 
88; Stawski І 108; Bruckner 67; Rozwa
dowski RS1 2, 110-111; Bern. І 162. IF 
10, 151; Zupitza KZ 37, 399.- Див. ще 
чути. 

цуцик1 <<ПеСИК•>, [цуц) <<ПеС•>, [цу
ЦаК] <<песик•>, цуценЯ. [цЮнечка Г, 
цЮцик <<песиК•> Она], [цЮцік] <<дерев'я
ний rудзик•> ЛПол, цюцько <<ПеС•>, цЮця 
(дит.) <<ПеСИК»; - р. цуц,ик (з укр. -
ССРЛЯ 17, 722), [цуцка], бр. цЮцька, 
п. [ciucia, cucek]. вл. tsutso <<ПеС•>, м. цу
це, СХВ. цуцак, СЛН. cucek; - субстаН
ТИВНі утворення від звуконаслідуваль
ного вигуку цу-цу (цю-цЮ). подібні до 
ЛИТ. CiUCiUS <<ПеС•>, ПОХіДНОГО Від CiUCiU 
<<вигук для підкликання собак•>. - Фас
мер IV 304-305; Stawski І 104; Bruck
ner 64. -Див. ще цу-цу. 

[цуп.ик2 ] <<стара (найменша) міра 
горілки; маленька пляшечка горілки•> 
ЛЧерк, Мо; - утворене лексико-се
мантичним способом від цуцик <<пе
сик•>. -Див. ще цуцик1 • 

[цуцик3 ] (іхт.) <<ВИд бичка, Gobius 
marmoratus•> Нед; - результат семан
тичної видазміни слова цуцик <<пе
сик•>. -Див. ще цуцик1 • 

цу-цу <<вигук для підкликання собаю>, 
цю-цЮ «ТС.•>, цуіjукати <<Підкликати соба
ку•>;- р. [цуцу], п. ciu-ciu, вл. cu cu, нл. 
tsu tsu, схв. цуки! «ТС.•>; - звуконасліду
вальне утворення, аналогічне до лит. 
ciuciu, н. zschu! zschu! <<ТС.>>. - Фасмер 
IV 304-305; Bruckner 64. 

268 

цьонь 

[цьвапкати] <<Плямкати•> (про сви
ню); - звуконаслідувальне утворення, 
подібне до чвакати, цвЯкати, джвЯ
кати; до словотвору пор. також цАп
кати, чалапкати тощо. 

[цьвох] <<вигук, що імітує удар ба
тогом•>. цвьохкати << СТьобати. бити ба
тогом•>, !цьвохати] <<ТС.•>; - звуконаслі
дувальне утворення, аналогічне гр ох, 
торох. 

цькувати <<переслідувати, гнати•>, 
цькування, [поцьк6в] <<цькування (со
баками)•>; - бр. цкавсіць <<цькувати•>, 
П. szczwaC, SZCZUC, Ч. stvat, ВЛ. SCUWaC, 
НЛ. SCUWaS, СЛН. SCUVati «ТС.>>; - резуль
тат фонетичної видазміни псл. *scьvati, 
до якого зводиться також укр. часіти 
<<цькувати•>. - Потебня К ист. зв. IJ 
38; Bruckner 545; Machek ESJC 
629. - Див. ще чвати. 

[цьма] (ент.) <<нічний метелик, Pha
laena L.•> ВеНЗн, [цьмоІІ тж, !цьмоха, 
цьмук, цьмух, цьмуха «ТС.•> ВеБ; -
запозичення з польської мови; п. cma 
«ТС.» утворене лексико-семантичним 

СПОСОбОМ Від cma <<ПіТЬМа•>, ЯКОМУ Від
ПОВідає укр. тьма.- SW І 415.
Див. ще тьма1 • - Пор. тьма3 , ціму
рець. 

[цьмічки] (бот.) <<ВИд груш (груша 
звичайна, Pyrus communis L.)•> ВеНЗн; -
неясне; можливо, результат експресив

ної видазміни слова цвечки (див.). 
[цьмічок] (зоол.) <<землерийка, Sorex 

araneUS•> ВеЗа; - неясне; пор. інші 
етимологічно темні назви цієї тварини 
[дзюрдз, жджок, зьджьок]. 

цьом <<Вигук, що імітує звук поці
лунку•>, !цьомок] <<поцілунок•> Чаб, цьо
мати <<цілувати•>, цьомкати «ТС.•>;
звуконаслідувальне утворення, аналогіч
не ljMOK

1 (пор.). 
[цьон] <<вигук, що відтворює пташи

ний писк•>, цьом <<Вигук на позначення 
щебетання волового очка•>, [ць6нтатиІ 
<<цінькати (про птахів)•>, цьомкати; -
звуконаслідувальне утворення, подібне 
до Іjінь (пор.). 

lцьонь] <<вигук для nідкликання ко
ней або свинеЙ•>, [цьонька] (дит.) <<кінь; 
свиня Нед; лоша Корз», !цьоньоІ <<Кінь~ 
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О; - нерегулярне експресивне утво
рення від звуконаслідувального вигуку 
ць-tуь-ць. - Пор. цйнька-цйнька. 

[цьопати] <<стукати»; - похідне утво
рення від звуконаслідувального вигуку 
*цьоп, аналогічне тьопати, хрьопати, 
цЮпати. 

[цьопка] (орн.) <<вівсянка звичайна, 
Emberiza citrinella L.•> Куз; - не зовсім 
ясне; можливо, похідне утворення від 

вигуку *цьоп, що імітує крик цього 
птаха, або виникло лексико-семантич
ним шляхом від ць6пка <<дещиця, щось 
маленьке•> з огляду на малі розміри вівся
нок. - Птицьr СССР 538, 540. - Пор. 
цЯпати. 

[цьора] <<жінка легкої поведінки; 
нечупара•>; - не зовсім ясне; припуска
ється зв'язок з рум. сіоага <<rава•> 
(Scheludko 146), яке порівнюється з алб. 
sorrё <<Галка•> (DLRM 145). 

[цьось-цьось] <<вигук, яким nідкли
кають лошат і свинеЙ•> ЛЧерк, [цьось
ка] (дит.) <<кінь•> О;- результат кон
тамінації семантично тотожних вигуків 
кось-кось та цьонь. - Див. ще кося, 
цьонь. 

[цьохля] «rrащекувата жінка, пліт
карка•>; - очевидно, афективне утво
рення від цьох - фонетичного варіан
та звуконаслідувального вигуку тьох 
(див.). 

[цю] <<вигук, яким відганяють сви
неЙ•>, [цюць Г. ацЮць ВеЛ] «ТС.•>, [цю
цю] <<вигук для підкликання малих по
росят•> ЛЖит; - п. ciu <<Вигук для під
кликання свійських тварин•>; - звуко
наслідувальне утворення, що імітує зву
ки тварин під час їжі; первісне значен
ня ~вигук підкликання•>; значення відго
ну тварин вторинне (вигук набуває та
кого значення при вимовлянні його з від
повідною інтонацією). - Slawski І 104. -
Пор. цу-цу. 

цюк <<вигук, що означає звук соки

ри при рубанні•>, цЮкати <<бити, сту
кати СУМ, Ісаnати ВеБ)•>; - р. тюк, 
бр. ЦЮК «ТС.•>, П. ciuk <<ЩіПКа•>, Ч. t'ukati, 
слц. t'ukat', схв. цукати <<стукатИ•>; -
звуконаслідувальне утворення, подібне 

цЮпасом 

до грюк, тук. - Machek ESJC 660. -
Пор. грюк, тук2• 

[цЮку-цЮку-на] <<вигук, яким під
кликають свинеЙ•>; - результат злиття 
вигуку цЮку-цЮку (пест ливого утво
рення від цю-цЮ) та частки на. - Див. 
ще на2 , цю. 

[цЮник1 ] (орн.) <<Вівсянка очеретя
на, Emberiza schoenic!us L.•>; - утворе
не внаслідок скорочення мацЮник, ек
спресивної форми nрикметника малИй, з 
огляду на малі розміри пташки. - Во
їнств. - Кіст. 260; ВеЗн 79. - Див. ще 
малИй. - Пор. цЮник2 • 

[цЮник2 ] <<маленька срібна викопна 
монета•>; - виникло внаслідок скоро

чення (відпадіння початкового складу 
ма-) з мацЮник, експресивного утво
рення від малИй. - ВеЗн 79. - Див. 
ще малИй. 

[цЮнка] <<Крапля води•> Нед; - не 
зовсім ясне; можливо, звуконаслідуваль
не утворення. 

[цюнЮк] (ент.) <<комар звичайний, 
Culex pipiens L.•> ВеНЗн; - запозичен
ня З угорськоЇ МОВИ; уг. szunyog «ТС.>> 
є словом тюркського походження: тур. 

sinek <<Муха•>, крим.-тат. сінак «ТС.•>, чаг. 
сін ак <<Муха, комар•>. - Barczi 295-296; 
MNTESz ІІІ 804; Радлов IV 686, 694. 

[цЮпа] <<Хижка; в'язниця•>, [цЮпка] 
<<Камера (у в'язниці)•>; - бр. [цЮпка] 
<<ТС.•>; - запозичення з польської мови; 
11. ciupa <<хижка•> є результатом фоне
тичної видазміни (вторинна афективна 
палаталізація) елат. cu рр а <<В' язниця•>, 
що виникло, очевидно, з лат. сОра <<боч
ка, кадіб•>, спорідненого з дінд. kOpab 
<<дупло, печера; яма•>, лит. kaupas <<ку
па•>, СТСЛ. КО\(П'h <<ТС.>>. - СЧС 324; 
Slawski І 105; Matzenauer 132; Walde
Hofm. І 310-311; КІеіn 384.- Див. 
ще купа1 • 

[цЮпасом] <<етапоМ•>; - запозичен
ня з польської мови; п. ciupas у висло
ві odeslac ciupasem (szupasem) <<Від
правити етапом •> nоходить від н. 
Schubpap <<наказ про відправлення ета
пом•>, що є ск.падним словом, утвореним 

з іменників Schub <<зсув, поштовх; група; 
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перевезення (людей, часто про ув'язне
них, полонених)•>, яке походить від schie
ben <<ШТовхати, посуватИ•>, спорідненого 
з двн. scioban <<рухати•>, дангл. scofan, 
дісл. skofa, шв. [sk(j)uva], англ. shove 
<<ТС.•>, лит. skubti <<nоспішати, квапитися•>, 
псл. sku(b)ti, та Рар <<паспорт•>. - Фас
мер ІІІ 660; SW І 341; Кluge-Mitzka 
646; КІеіп 1438. - Див. ще пас", 
скубти. 

[цЮпати1 ] (дит.) щілувати•>, [щjпка] 
<<nоцілунок•>; звуконаслідувальне 
утворення, подібне до дзЮбати, ту
пати. - По:R- цЮпати2• 

[цЮпати ] <<цюкати; тупати; дріботі
ти ногами•> Нед, [цюпотdти, цюпо
тіти] <<Тс.; лепетати•> Нед; - бр. [цЮ
паць] <<боязко ступати (про дитину)•> 
Носович, [цюп] <<вигук, що спонукає ди
тину ходити; вигук, що імітує легке 
падіння•>, n. ciupac <<цюкати•>, ч. cupati 
<<тупати•>; - утворення звуконасліду

вального характеру; до словотвору пор. 

дзЮбати, тупати. - Пор. цуп, цюк, 
цЮпати1 • 

[цЮприки] (бот.) <<Чорнобривці прямі 
(повняки), Tagetes erectus L.•> ВеНЗн; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне 

утворення на базі іменника цуприк 
<<верхівка•>. 

[цЮпцяти] (дит.) <<купати•> Нед; -
очевидно, виникло з *купцяти, нере
гулярного афективного утворення від 
купати (див.). 

[цЮра1 ) <<джура•>; - запозичення з 
польської мови; n. ciura <<джура; незда
ра, роззява•> спільного походження з 

укр. джура (див.). 
[цЮра2 ) <<свійський собака•>; - утво

рене лексико-семантичним способом 
від цЮра 1; не виключений вплив вигу
ку цю-цЮ (цу-цу), яким підкликають 
собак. -Див. ще цЮра1• 

[цЮра3 ] (орн.) <<курка свійська, Gallus 
domesticus Briss•> ВеНЗн, [цюренЯ] <<кур
ча•> Л; - можливо, похідне утворення 
від звуконаслідувального вигуку для під
кликання свійських птахів *цюр. 

[цЮрйти] <<дзюрити, текти, струму
вати, вирувати•> УРС, Г, [цюріти Нед, 
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цюркотати Г, цюркотіти Г] <<ТС.•>, 
цЮрк6м <<Струменем.>; - бр. цурчсіць 
<<дзюрчати•>, n. ciurkac, ciurczec, сJщ. 
curkat' «ТС.•>. ч. courek «Тонкий стру
мінь•>, болr. ціркам, схв. цурити «Тек
ТИ•>, СЛН. CUГ\jati <<ДЗЮрИТИ>>, CUrek <<СТру
МіНЬ»; - звуконаслідувальне утворення, 

паралельне до дзЮрити. - Фасмер ІІ 
68; Stawski І 105-1 Об; Skok І 281; 
Mikl. EW 30. - Пор. дзюр. 

[цЮрпіль] <<калюжа, баюра•>; - афек
тивне утворення на базі дієслова цЮ
рити <<дзюрити, текти•> і, можливо, дав
нього прикметника *полий, від псл. *рь!
<<ПОВНИЙ•>. - Див. ще ВОДОПtЛЛЯ, ПОВ· 
ний, цЮрйти. 

[цюх-цюх] <<Вигук, яким кличуть 
собак•> ЛЧерк; - результат афектив
ного розширення вигуку цю-цЮ <<ТС.•> 
звуком х. -Див. ще цу-цу. 

[цЮцька) <<комаха»; - не зовсім 
ясне; можливо, виникло як експресив

ний скорочений варіант незасвідченого 
прикметника *мацЮцька <<маленька•> 
внаслідок відпадіння початкового скла
ду; пор. подібні прикметники маціць
кий, маціпкий, мацЮпкий і под. - Див. 
ще маценький. - Пор. цЮник1 • 

[цЮцьки] (бот.) <<Хризантема луч
на, Chrysanthemum !eucanthemum L.•> 
Mak; - не зовсім ясне; можливо, ви
никло як експресивна пестлива назва 

на основі цЮцик <<nесик•> (як щось пух
насте). -Див. ще цуцик1 • 

[цЮцю) (дит.) <<сідати•> Ме; - екс
пресивне утворення, аналогічне [цЮці] 
<<Мочитися•>. - Пор. цЮцяти. 

[цЮцяти] (дит.) <<МОЧИТИСЯ•>, [цЮці) 
<<ТС. •>; - звуконаслідувальне утворен
ня; до словотвору пор. [сЮсяти] (див.). 

цяв <<вигук, що імітує гавкання со

баки (цуценяти)•>, цЯвкати «rавка
ТИ•>; - р. тяв, бр. цяу; - звуконаслі
дувальне утворення, аналогічне дзяв. -
По[:!. гав\ дзяв. 

[цявіти] <<Животіти, злидарювати» 
ВеБа; - експресивне утворення на ба
зі вигуку цяв (у значенні <<скавучати•>) 
та дієслів скніти <<Нидіти, мучитися•>, 
[цніти] <<Нидіти (з голоду)•>. 



цЯв ка 

[цЯвка] (орн.) <<Галка (кавка), Coloeus 
(corvus) moпedula L.•> ВеУг, ВеНЗн, 
Шарл; - результат експресивної видо
зміни слова [кавка] «ТС.•>, можливо, 
внаслідок зближення звуконаслідуван
ня кав, що позначає крик цих птахів, з 

вигуком и,яв. - Булаховський Ви бр. 
пр. ІІІ 252-253; Птиць1 СССР 604-
605. - Див. ще кав, цяв. 

[цЯмбати] <<смикати, тягти•>; - не 
зовсім ясне; можливо, експресивне утво

рення, аналогічне дзембати, дзьобати, 
шкрЯбати. 

цЯмкати <<Плямкати•>, [и,Ямати] <<ТС. 
(про свиней)•> ВеБ, [ чамкати, чапкати] 
«ТС.•> ВеУг; - р. [ чамкать) <<ПЛЯМКа
ТИ•>, n. ciamkac, ciamac «ТС.•>, ciam (ви
гук); - звуконаслідувальне утворення 
від вигуку *цям-цям, що імітує чав
кання при їді; до словотвору пор. гам
кати, плЯмкати, цьомкати і под. -
Richhardt 40; Stawski І 97; Bruckner 
108. - Пор. плям, цьом. 

цЯмрИна <<зруб колодязя; журавель•> 
СУМ, Нед, [цабрина Л, цабрuннє ЛЖит, 
u,амеро Мо, цебрІіна СУМ, цебрИни 
ЛЖит, цембрuна Нед, цембрuнє тж, 
цембрr5ва тж. цемрuна ЛЖит, цемрuни 
тж] нс.•>, [и,ибрuна] <<один брус цямрин
НЯ•> Па, [цибрuня] <<цямрина•> Ме. [цим
брuна Нед, цимбрuння Г, цімбра тж, 
цімбрuна тж, цімбрuння тж, цЯбрина 
СУМ, цЯмбрина Г, цЯмра тж] <<ТС.•>, 
цЯмриння «ТС.•>, !цебрувати] <<ставити 
цямрину•>, [цембрувdтиj «ТС.•> Нед, цям
рувати «ТС.•>; - запозичення з поль
ської мови; п. cembrzyпa <<ТС.•> утворе
не від cembra (c~bra) <<ТС.•>, що похо
дить від свн. zimber <<будівельне дере
во, дерев'яна будівля•>, пов'язаного з 

двн. zimbar <<ТС.•>, днн. timbar <<будів
ЛЯ•>, дфриз. дангл. англ. timber <<буді
вельне дерево•>, дісл. timbr, шв. timmer, 
дат. t0mmer «ТС.•>, гот. timrjaп, timbrjaп 
<<будувати•>, що зводяться до герм. ос
нови *timbra- (< *temra- < *demro-) <<бу
дівельне дереВО•>, спорідненої з дінд. 
damab <<будівля, житло•>, лат. domus, 
Гр. 56J.ІЩ, 5WJ.Іa «ТС.•>, СТСЛ. ДОМ'Ь. -

Шелудько 53; Richhardt 38; Вегп. І 122; 

цЯта 

Mikl. EW 27; Кluge-Mitzka 884; Кlеіп 
1618. -Див. ще дім. 

[ цЯнути] <<Сочитися, крапати•>; - не 
зовсім ясне; можливо, як експресивне 
утворення виникло на базі слів l{Япати 
l<<ЧВЯКаТИ•>] (див.), танути (див.). 

цЯпати <<nищати; [чвякати]•>;-
звуконаслідувальне утворення. - Пор. 
цЯпка. 

[цsіпка] <<nлямка; крапелька•>. [дзЯп
ка] «ТС.•> Ж, [цяпканuня] <<Віск або па
рафін, що стікає зі свічки й застигає•> 
Пр. ХІ діал. н., [цьопuнка] <<дещиця<>, 
[цьопка] «ТС.•>, [цяпанuстий] <<nлямис
тиЙ•> ВеБ, [дзяпканuстий] «ТС.•> Ж, 
[цяпкуватий] «ТС.•> тж, [цЯпку] «Тріш
ки•>, lцяпусю Нед, цьопку тж] «ТС.•>. 
[цЯпати] <<черпати потроху (рідину); 
крапати•>, [дзЯпкати] <<ТС. Ж; доїти•>, 
[цЯпкати] <<Крапати•>, [цяпот{ти] «ТС.•> 
Нед, [цьопати] <<стукати•>; - бр. [цЯ
паць] <<Хапати зубами•>, п. сіарас <<ча
лапати, хляпати; плямкаТИ•>; - експре

сивне утворення звуконаслідувального 
характеру, подібне до капати (пор.). 

[цярапутіти] <<дуже голосно крича
ТИ•> ВеБ; - не зовсім ясне; можливо, 
афективне утворення від дієслова [сара
пати] <<Сnалахнути (гнівом)•> під семан
тичним впливом репетувати. - Див. 
ще репет, сарапати. 

lцЯсати] <<плямкати (про свиню)•> 
ВеБ, [цЯскати, цьоскати) «ТС.•> ВеБ, 
ВеНЗн; - звуконаслідувальне утворен
ня; до словотвору пор. кремсати, рЮм
сати, хрумсати і под. 

цsіта <<Пляма; крапка; крапля СУМ, 
Нед; [дещиця, дрібка ВеЗнJ•>, и,ятuна, 
цятИнка, цЯтка <<ТС. СУМ; кусочок 
перламутру, вжитий для інкрустації по
рахівниці; вид орнаменту на одвірках і 
лутках Г•>, [цят] <<дещиця, дрібка•> ВеЗн, 
[цятатий] <<строкатий, крапчастиЙ•>, 
[цяткастий ВеЗа, цяткатий Нед, ВеЗа] 
«ТС.•>, цяткувати <<Покривати цятками, 
меRежити, робити стr.окатим•>, !цЯтну
ти] <<капнути•> Кур, [цЯтку] <<Трішки•> 
Нед, [цЯту] «ТС.•> тж, [нецЯт] <<зовсім 
нічого•> Ж, [поцят] <<щось особливо гар
не·>; - р. цата <<nрикраса ікони; дрібна 
монета•>, др. цата <<дрібна монета; при· 
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цЯтсі 

краса>>, п. c~tka (< c~ta) <<цята>>, ч. ccta, 
cetka <<блискітка; дрібничка•>, ст. ceta 
<<дрібна монета>>, схв. ст. цёта, стсл. 
ЦА\ТА нс.•>; -давнє запозичення, най
вірогідніше, з готської мови; гот. kintus 
«rріш, шеляГ>> походить від нар.-лат. 
centus <<ВИд римської дрібної монеТИ>>, 
що виникло внаслідок скорочення лат. 
centёsimus <<сотий (сота частина гро
шової одиниці)>> або centenionalis <•Вид 
дрібної римської монети>>, похідних від 
JІат. centum <•СТО>>; nов'язання нар.
лат. centus з лат. quTntus <<ІІ'ятИЙ>> 
(Кiparsky GLG 109-110) або з лат. 
cinctum <•ПОЯС>> (Knutsson ZfS!Ph 15, 
І 30-1 32) малоймовірні. - Фасмер IV 
291-292; Stawski І 57; Bri.ickner 60; 
Machek ESJC 84; Holub-Lyer 112; 
Bern. І 122. -Див. ще цент. 

цЯця 

[цЯточка] (бот.) <<стокротки багато
річні, Bellis perennis L.>>; - утворене 
лексико-семантичним сnособом від цЯ
точка <•nлямка, краnочка>> з огляду на 

строкате листя деяких видів цієї росли
ни. - БС3 26, 264. -Див. ще цЯта. 

цЯця <<іграшка; розумна, слухняна 
дитина; щось гарне; вrодлива жінка; 
поважна особа>>, lцсіцка <<дитяча іграш
ка>> Бі, цяцЯнка <<цяцька>>, цЯцька <<ЦЯ
ЦЯ>>, цяцьковий, цЯцькатися <<Тішитися, 
бавитися; панькатися>>; - р. бр. цсіца, 
n. саса, cacko; - звуконаслідувальне ут
ворення, що імітує дитячий лепет. -
Richhardt 40; Фасмер IV 292; Преобр. 
П, вьrn. nоследний 43; Rozwadowski 
RS 1 2, 75-76; Stawski І 54; Bri.ickner 
55; SW І 251; Bern. І 133.- Пор. чачо. 



[ча 1 ] <<Вигук, яким підганяють (nо
вертають nраворуч або ліворуч) волів; 
вигук, яким nідганяють конеЙ•>, l чала] 
<<ТС,>> Г, Нед; - n. [cza] <<Цабе>>; - ч. са 
<<ВИгуК, ЯКИМ ПідГаНЯЮТЬ ВОЛіВ•>, СЛЦ. са 

щабе•>, вигук, яким nідганяють волів, 
слн. [са] щабе•>; - запозичення з румун
ської або словацької мови; рум. сеа <<ВИ
гук, яким повертають волів праворуч•>, 

[ceala] «ТС.>>, ЯК і CJIU. са <<ВИГуК, ЯКИМ 
підганяють (повертають nраворуч) тягло
ву Худобу•>, cale «ТС.>>, Ч. са «ТС.>>, nов'язу
ЄТЬСЯ з уг. csa, csale_ «ТС.>>. - Sf. prasf. 
2, 102; Machek ESJCS 64; DLRM 130. 

[ча2 ] «rихше!•>; - результат експре
сивної видазміни семантично тотожно
го вигуку ша, можливо, nід вnливом 
слова чути. - Див. ще ша. 

[чабак] (іхт.) <<лящ, Abramis brama 
(L.) СУМ, Г; вид в'яленої донської ри
би Бі•>, чабак Куз, [чабачuна] <<ЛЯЩ•>, 
[чебdк] <<ВИд в'яленої донської риби•> 
Бі; - р. чабак, чебdк <<ЛЯЩ•>; - запо
зичення з тюркських мов; карач. балкар. 
чабак <<ЛЯЩ•>, башк. сабак «ТС.•>, кирг. 
тат. чаг. чабак <<дрібна риба, nлітка•> nо
в'язуються з перс. cepag «ТС.>>. - Фас
мер IV 308, 322; Преобр. ІІ, ВЬІП. 
последний 56-57; Горяев 409; Mikl. 
ТЕ! І 272; Gombocz 56; Радлов ІІІ 
1928, IV 196. 

[чабакати] <<Кричати•> (про цеса
рок) ВеНЗн; - звуконаслідувальне утво
рення, nодібне ДО гагакати, квакати, 

. кудкудакати. 
[чабала] <<вигук, яким nовертають 

волів праворуч (цабе)•>; - результат 
контамінації вигуків чала та цабі. -
Див. ще цабе, ча1 • 

чабан1 <<nастух овець•>, [чабан Нед, 
чубсін Ме] «ТС.•>, чабаненко, чабанець, 

ч 
чабанuха, чабанівна, чабанка, чабан
ство, чабанчук <<nомічник чабана•>, ча
барня <<Кошара, вівчарня•>, чабанЯ <<ди
тина чабана•>, чабанити, чабанувати, 
ст. чебан11; - р. бр. чабан, n. czaban, 
болг. [чабан, чобdнин], м. чабан, схв. ча
бан, чобанин; - запозичення з тюрк
ських мов; тур. <;oban <<nастух•>, крим.
тат. чабан «ТС.•> походять від перс. suban 
<<ТС.•>; у nольській мові з українсь
кої. - Акуленко 138; Кобилянський 
Діалект. і літ. м. 243; Дмитриев 549; 
Фасмер IV 308; Корш ИОРЯС 8/4, 40; 
BriJckner 71; Kopalinski 192; Skok І 332; 
Bern. І 159; Mikl. ТЕ! І 278; Радлов ІІІ 
2030; HUbschmann Osset. 215; Leumann 
IF 58, 19; DLRМ 145; Lokotsch 35. 

[чабан2 ] <<Віл (великий)•>, [чабан] <<Ве
JІикий (про вола)•> Нед, [ чабаний, чаба
нuстий] «ТС.>>; - П. (czaban] <<ТС.>>; -
результат семантичної видазміни слова 
чабан <<nастух овець•>. - Див. ще 
чабан1 • 

[чабаник] (орн.) <<nлиска біла, Mo
tacilla alba L.•> Ша рл, [ чабанчик Куз, 
чобdник] <<ТС.•>; - утворене лексико
семантичним способом від *чабаник 
<<малий вівчар•>; пор. інші назви nтахів, 
nов'язані з фахом людей: вівчарик, па
стух, погонич тощо. - Булаховський 
В~о·бр. пр. ІІІ 209-210.- Див. ще 
чабан1 • 

[чабарашка] <<ВИд частівки; танець, 
що виконується nід сnів цієї частів
ки->; - n. [czabaraszka] <<ТС.•>; - резуль
тат фонетичної видазміни слова чеберЯч
ка. <<ТС.•>. -Див. ще чеберЯти. 
·чабер (бот.) <<Satureja L.•>, [чабрець] 

<<чебрець звичайний, Thymus serpyllum 
L. Г; чабер садовий, Satureja hortensis 
L. Mak•>, чабрик <<Чабор; [чебрець зви-
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чабовк 

чайний, Thymus serpyllum L. ВеНЗн]•>, 
l чабьор] <<Чабер садовий, Satureja horten
sis L.•> Mak, l чебер] «ТС.•> тж. чебрець 
<<Thymus І".•>, чебрик <<Чебрець; [чабер 
садовий, Satureja hortensis L. Makl•>. 
[ чебричок] Нед, І чебрчик, чебчик, чепчик, 
чибрець, чобр] «ТС.•> Mak, [ чИбрик] нс. 
Mak; чебрець звичайний, Thymus 
serpyl!um L.•>, [цебрець] <<чебрець зви
чайний, Thymus serpyllum L.•> Нед, [цеб
рИк Г, ВеБа, [цебричок] Нед, цепчик 
ВеНЗн] <<ТС.•>, [шабер] <<чабер садовий, 
Satureja hortensis L.•> Пі, [шебер Г. ше
берник Mak, щебер, щебрець, щебру
шка Mak] «ТС.•>, [щабрик] <<Чебрець зви
чайний, Thymus serpyllum L.•> ВеНЗн; -
р. чабёр <<чабер садовиЙ•>, бр. чабор, др. 
чабьр'Ь, п. czq_br. ч. cabr. cibr, cubr, болr. 
чубрица, м. чубрика, чубрица, схв. чу
бар, СЛН. cober «ТС.•>; - ПСЛ. *c~br-/ 
cubr- збJІижується з сеmгь (>укр. че
мерИця) ( Соболєвский S!avia 5, 445; 
BrUckner 73; S+awski І 114); nов'язання 
з гр. &UІ-Jf3pщ, &UІ-Jf3pa «ТС.•>, як і збли
ження з лат. combrёtum <<різновид оче
рету•> (Moszynski JP 33, 348), неnере
конливі. - <рас мер-Трубачев IV 309; 
Machek ESJC 108; Mikl. EW 36; Bern. 
І 160. - Пор. чемерИця. 

[чабовк] <<шубовсТЬ•> Ме, [ чаб6вть] 
«ТС.•> тж, [чабовкнутиІ <<шубовснути у 
воду•> Ме; - звуконаслідувальне утво
рення від вигуків бовк, бовть з екс
nресивним nрефіксом ча-. - Див. ще 
бо в. 

[чабрак] <•декоративна підстилка 
Під сідло КОНЯ•>; - Ч. cabraka, СЛЦ. cab
raka, cabrak «ТС.•>; - фонетИЧНО ВИДО
ЗМіНеНе запозичення з турецької мови 
(тур. c;aprak «ТС.•>); припускається по-
середництво угорської мови (уг. csabrak, 
csaprak). - Machek ESJC 92. ~- Див. 
ще чапрак. 

[чабрикувати] (слово пов'язане з 
випасанням та годівлею овець) Дз Доп. 
УжДУ IV 109; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з ч. [cabfit] <<блукати, 
брОДИТИ•>, cabarit SЄ «ТС.>>, ДЛЯ ЯКИХ 
реконструюється nсл. *cabriti. 
3ССЯ 4, 8. 
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чагар 

[ чабулькнути] <<Випити одним ду
хом•>; - звуконаслідувальне утворення 

від булькати, булькнути з експресив
ним префіксом ча-. -Див. ще буль. 

чавИти <<давити, видавлювати, вижи
мати щось з чого-небудь•> СУМ, Г. [ чав
чИть] «ТС.•> Чаб, чави <<Прес•> Куз, вичав
лювати, вИчавки, вичавнИй (тех.); -
специфічно українське утворення, що 
виникло з щавИти (шчавИти) «ТС.•>, мо
жливо, через форму розщавИти (раж
чавИти) внаслідок nерерозкладу. - Див. 
ще щавИти. 

Чавкати <<ГОЛОСНО ПЛ ЯМКа ТИ•>, (Ча
вати) <<Шамкотіти До; повільно їсти 
Корз•>, чавкотіти <<nлямкати•>; - р. 
чdвкать, бр. чвЯкаць; - звуконаслі
дувальне утворення, аналогічне гавкати, 
кавкати, шавкати і nод. - Фасмер 
IV 309; Горяев 407. 

чавун <•сплав заліза з вуглецем; гор
щик із такого сnлаву•>, [ чагун Г, Нед, 
чаун Нед] «ТС.•>, чавунка (заст.) <<заліз
ниця; пічка•>, [ чагунка І <<Вузькоколійна 
заJІізниця•> Л, [ чаунка Нед, чегунка Л] 
<<ТС.•>, чугунка (заст.) <<ТС.•>, ст. ча
вун'Ь; - р. болr. чугун, бр. чьtгун, п. 
[czugun, czuhunJ. схв. tugum <<Велика 
мідна nосудина на воду•>; - заnози

чення з тюркських мов; пор. чув. 

tstJgun, кар. крим.-та:г. чоjун <<чавун•>, 
балкар. чаюн, чаг. cUjun, аз. чу?ун, 
тат. чуjьtн <<ТС.•>; nов'язувалося також 
(Младенов 688) з лат. cudo <<б'ю, кую•>, 
нвн. hauen <<бити, вдаряти•>, що зво
дяться до іє. *kou- /keu- <<кувати•>. -
Фасмер lV 377; Преобр. ІІ, вь1п. nосле
дний 79-80; Дмитриев 551; SW І 404; 
РЧДБЕ 837; Bern. І 161-162; Радлов 
ІІІ 2017, 2171; Mikl. ТЕІ І 279. ТЕ! 
Nachtr. І 25; Rasanen Tat. L. 79, lfSIPh 
20. 448; FUF 29, 201; Ramstedt 432; 
Lokotsch 35. 

чав'Ядіти -див. чев'Ядіти. 
чагар <<зарості, кущі; [очерет Нед]•>, 

чагарнИк, [ чагарнЯк] «ТС. Г; заросла 
кущами толока ЛЧерк•>, [ чєг{р] <<чагар
ниК•>, [чигар] <<ТС.•> ЛЧерк. чагарни
куватиіі Куз, ст. чагарник11; - р. 
[чагарнИк], n. [czahar, czahor]. ст. 
czair, ч. ICachorJ <<бадиллЯ•>, болr. [ чаИр] 



чаrарда 

<<левада, nасовисько•>, м. чаир <<ТС.•>, 

схв. чайр <<ТС.•>; - загюзичення з 
кримськотатарської або турецької мо
ви; крим.-тат. чаjьtр <<Левада, лука, nа
совисько•>, тур. <;ayir «ТС.•> походять із 

перської мови; у польській мові з укра
їнської. - Фасмер lV 310; SW І 368; 
Bruckner 71; Machek ESJC 93; Skok І 
288(· Mikl. ТЕІ І, 271; Радлов ІІІ !853. 

чаrарда] <<ВИд хлопчачої гри•> Нёд; -
р. чехарда, [ чегарда], [шигарда] <<рухли
ва гра•>, бр. [ чекорда]; - загальноnрий
нятої етимології не має; зіставлялося з 
н. Hocker <<Горб•>, hocken <<СИдіти зігнув
шись•> (Горяев 413), з гр. crxшrtpoa «rpa 
під час ДіонісіЙ•> (Грот Фил. раз. ІІ 
571), з бр. [чьtкірда] <<прилад для вимі
рювання землі•> та р. вьtчикурдьtвать 
з реконструкцією nервісного чехар
да/ чегарда, де че- ( < *ke-) - nідсилІО
вальний іменний префікс займеннико
вого походження (Фасмер-Трубачев 
lV 353). - Черньrх li 388. 

чад <<Задушливий отруйний газ; (пе
рен.) запаморочення, нестяма•>, чаднuй, 
чадuти <<ВИДіЛЯТИ ЧаД>>, чадіти <<ОТру
ЮВаТИСЯ чадом, чманіти•>, чадіти <<ВИ
діляти чад; куріти, коnтіти•>, [обчадіти] 
<<почорніти від чаду•> Нед, [обчадлий] 
Нед, учаділий; - р. бр. м. чад, n. 
Czad, Ч. cad (заст.), СJІЦ. cad, HJJ. caza 
«пляма від сажі•>, гюлаб. cod <<сажа.>, 
болг. [чад], схв. чаf; <<Сажа, кіптява•>, чЬ.д, 
СЛН. cad, СТСЛ. Ч~"Ь, Ч~Ь; - ПСЛ. саd·ь < 
*kёdo, пов'язане чергуванням голосних з 
ПСЛ. *kod- (> kaditi), ДО ЯКОГО ЗВОДЯТЬСЯ 
стсл. к~нтн, КАДЖ, укр. кадuти, 
каджу. - Shevelov Prchistory 259-
260; Фасмер IV 310; Преобр. ІІ, вьІП. nо
следний 5 l; 3ССЯ 4, 9-1 О; Черньrх ІІ 
373; Stawski І 111; Bruckner 71; St. 
prast. ІІ 105-106; Holub-Lyer 116; 
Holub-Kop. 88; Machek ESJC 93; Мла
денов 678; Вezlaj ESSJ І 71; Bern. І 133; 
Mikl. EW ЗО; Trautmann !23-124.
Див. ще кадИти. 

[чадець] <<ВИд рослини•> ВеЛ, [ща
дець] «ТС.•> тж; - не зовсім ясне; мож
ливо, через запах квітів або листя по
в'язане з чад (див.). 

чадра 

Чадо (заст., жаfт.) <<ДИТЯ, ДИТИНа, 
[(зб.) діти]». [ чадь (зб.) Нед; - р. 
чадо, бр. [чадо) <<ЗЛа ДИТИНа•>, ( чадзічка) 
<<ДИТЯТКО>>, др. чадо <<ДИТИНа, СИН або 
дочка; породження; прихильник•>, чадь 
<<JІюди; народ•>, п. ст. cz~do <<дитина•>, ч. 
СТ. cad <<ХЛОПЧИК•>, cada <<діВЧИНКа>>, болr. 
чедо, (заст.) чадо, м. чедо, схв. чёдо, 
стсл. ЧА\ДО «дитина •>, ЧА\f\Ь <<люди, че

лядь•>;- ПСЛ. c~do/c~da/c~do;- тра
ДИЦіЙНО В_!3ажалося (Горяев 407; Ma
chek ESJC 92-93; Mikl. EW 32; Meil
let Etudes 110, 266; Jagic AfSIPh 23, 
537; Uhlenbeck AfSIPh 15, 485; Кluge
Mitzka 369) давнім заnозиченням з гер
манських мов; днн. двн. kind (нвн. 
Kind) «дитина~ зводяться до герм. 
*kinda- <<народжувати•>, спорідненого з 
іє. *g'en- <<ТС.•>; більш nереконливе тлу
мачення (Фасмер-Трубачев IV 310-
311; Обнорский ИОРЯС 19/4, !ОО; Bruck
neг 542, KZ 45, 102; St. prast. ІІ 191; 
Младенов 680; Skok І 302; Bern. І 154; 
Trautmann 133-134; Pedersen Kelt. Gr. 
І 120-121; Кiparsky GLG 22-23) як 
утворення із суфіксом -do (пор. стадо) 
від nсл. -c~ti. -cьnQ < іє. *ken-, наявних 
у псл. na-c~ti, na-cьnQ. za-c~ti, укр. 
кінець. почати, початок, зачати, 
зачuн тощо; nриnускалася також сnорід
неність nсл. *c~d- і c~stь зі значенням 
<<спадкоємець; сnадщина•> (Мартьrнов 
СJr.-герм. взаимод. 198-205). - 3ССЯ 
4, 102-104; Трубачсв Терм. родства 
41-43; Holub-Kop. 88; Hoiub-Lyer 
116. -Див. ще rен 1 , кін, кінець, по
чати. - Пор. щадок. 

чадра <<Легке ПОКривало, ЯКИМ ЖіН

ки-мусульмаНКИ заnинаються з голови 

до ніг, залишаючи відкритими лише 
очі>> СУМ, Нед; - р. бр. чадра, n. 
czadra <<ТС.», Ч. cadra (рідко) «ТС.>>, бОЛГ. 
чадір «nарасолька; шатро, намет~. м. 
чадор «ТС.>>, СХВ. (заст.) чадор, чадор 
<<Шатро, намеТ»; - запозичення з тюрк

сьІ<их мов; тур. <;adtr <<Намет, шатро•>, аз. 
чадьtр «ТС.•> ПОХОДЯТЬ Від nepc. cadir 
<<ПОКрИВ, ПОКрИТТЯ; НаМеТ>>. - СІС 2 

924; Фасмер IV З 11; Преобр. ІІ, вьrn. 
nоследний 52; Горяев 419; РЧДБЕ 834; 
Mikl. ТЕІ Nachtr. І 19; Bern. І 133; Ву-
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чаженець 

jаклиjа 1085; Lokotsch 31; Радлов ІІІ 
1903-1904.- Пор. шатро. 

[чаженець] (бот.) <<рослина, яку 
висаджують разом із брилою грунту•> 
Куз; - не зовсім ясне; можливо, вини
КJJО внаслідок деетимоJІогізації слова 
саджане11ь, похідного від садити (див.). 

чай 1 (бот.) <<Thea L.; висушене лис
тя рослини, на якому настоюють запаш

ний напіЙ•>, [ чаєвник (китайський)] 
(бот.) <<Чай китайський, Thea chinensis 
L.•> Нед, чаївник (с.-г.), чаївництво 
(с.-г.), ча/нка, чайна, чайник, чай
ниця, [чайнЯ], чаювальник, чайові Куз, 
чайові, чайні (бот.), чайний, чаюва
ти; - р. бр. болг. чай, п. [czaj], ч. слц. 
ВЛ. caj, М. чаj, СХВ. чаj, CJIH. caj; -
через тюрксько-nерське nосередництво 

(тур. с;ау, крим.-тат. чаі <<ТС.•>, монг. 
саі) запозичене з китайської мови; пн.
кит. cha <•чаЙ•>, cha-ye <•ЛИСТЯ ЧаЮ•> 
сnорідне11е з 11д.-кит. tё <<ЧаЙ•>, що ста
ло джереJюм західноєвроnейських назв 

чаю: н. Тее, фр. the, англ. tea нс.•>. -
Фасмер IV 311; Преобр. ІІ, вьІІІ. 
nоследниf! 52; Черньrх П 373-374; Ma
chek ESJC 93; Holub-Lyer 116; Holub
Kop. 89; Skok І 288; Bezlaj ESSJ І 71; 
РЧДБЕ 834; Bern. І 134; Mikl. ТЕ! І 271; 
Ramstedt 425; Lokotsch 33; Радлов ІІІ 
1823, 1825. - Пор. теfн. 

[чай2 ] <<даваЙ•> (сnонукальне слово) 
ВеУг; - р. чай <•мабуть, либонь•>; - за
стигла форма nершої ос. одн. наказового 
СПОСобу дієслова чаяти <<СГЮДіВаТИ
СЯ•>.- Фасмер IV 311; Преобр. П, вь1п. 
последний 55-56; Соболєвский Лекции 
94; Fraenkel IF 41, 393. - Див. ще 
чаяти. 

чайка1 (орн.) <<Чайка звичайна, Va
nellus vanellus L.; мартин звичайний, 
Larus ridibundus L.•>, чаєн_Я, чаєчка 
<<Чайка•>, [ ча/н_икІ <•Чаєня (у казці)•>, 
[чейкаІ <<Чайка•> Куз, [чайка] <<ТС.•> Шарл, 
чайкові (орн.), чаі'н_ий, чайчин_; - р. 
бр. болr. чайка, др. чаица <<ВИД nтаха•>, 
П. czajka, Ч. cejka, СТ. cejka, СЛЦ. cajka, 
вл. scejca <<Чайка звичайна, Vanellus 
vanellus L.•>, слн. cajca, стсл. ЧАНКА; -

ПСЛ. cajьka, ПОХідне Від *caja «ТС.>>, ЩО 
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є звуконаслідувальним утворенням від 
крику nтаха *ke або *kjaj-, звідки *caj-; 
подібні назви лтс. kaTja, фін. kajava, 
[kaika], дінд. k~kas <<Гава•>, двн. снн. ka 
нава; галка•>; зіставлення з двн. heigir 
<<сіра чапля•>, свн. heiger нс.•>, дінд. keka 
<•крик павича.>, JІИТ. keikti <•лаяти, nро
клинатИ•> (Bern. І 134, IF 8, 284-285) 
та з причаі'тися (Bruckner 72, KZ 48, 
198) малоймовірні. - Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 251; Фасмер IV 311-312; 
3ССЯ 4, 11-12; Преобр. ІІ, вьm. nос
ледний 52; Чернь1х ІІ 374; Sfaw?ki І 
112; Sf. prasf. 2, 108; Machek ESJC 96; 
Младенов 678; Schulze KZ 45, 146, Кl. 
Schr. 223; Schwentner IF 59, 89. -
Пор. кав. 

ЧаЙка2 <<ЧОВЄН•>, ( чайковиця] <<ЗаПО
різЬКа флотилія з чайок•> Пі, [ чайков
н_икІ Пі; - р. чайка (з укр.), бр. [чай
ка] (з укр.), n. czajka (з укр.), ч. слц. 
cajka, болг. шайка, схв. шдjка; - за
позичення з турецької мови, пор. тур. 

~ayka <<Човен•>; ПО'Іатковий звук ч- замість 
ш- з'явився, мабуть, під вnливом назви 
nтаха чайка; ПОВ'язаННЯ З тур. kaytk <<ЧО
ВЄН>> (Преобр. ІІ, вьm. последний 52) 
безпідставне. - Фасмер IV 312; Горяев 
Доn. 1, 54~ SW І 368; Sfawski І 112; Ma
chek ESJC 93; Младенов 690; Lokotsch 
141. 

[чайма] <<щогла з вітрилами; вітри
ло•> Г, Пі; - неясне. 

чайхана <<чайна в Центральній Азії 
та Ірані•>, чайхан_щик, чайханН-ик РУС; 
- р. бр. болг. чайхан_а; - запозичене 
з перської мови, можливо, через тюрк
сьrсе посередництво (пор. тур. c;ayhane, 
узСJ. чайхоН-а <<ТС.•> тощо); перс. caixana Є 
складним словом, утвореним з іменників 

саі <<чаЙ•> та xana (hana, han) <•дім•>. -
СІС2 924; Фасмер IV 221; Lokotsch 64. -
Див. ще чай 1 . 

[чак) (орн.) <•чикалка, Saxicola (Oena
nthe Bechst.)•> Нед; - звуконаслідуваль
не утворення від вигуку чак (чек), що 
імітує крик цієї nташки. - Птицьr 
СССР 449. 

[чака1 ] <•nланка, що з'єднує дві nоло
вини лежака на човні•> Дз, l чакиІ <•верх-
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ня частина ребер у човні, до яких при
кріnлені бортові дошки човна•> Берл; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
псл. cakan-ь/ cekan-ь, nредставленим в укр. 
чекан <<КИрКа; МОТИКа•>, р. [чекан] <<ВИД 
молотка з довгим руків'ям•>. - Див. 
ще чекан'. 

[чака2 ] <<Шинель•> Пі; - n. [czakal 
<<Військова шаnка, кашкен; - визна
чення семантики, очевидно, неправиль

не - за контекстом наведеної в слов
нику Піскунова ілюстрації <<Стоять сі
ромахи у кабатах та у чаках•>, має бу
ти чако (<ківер•> (див.). 

чакан (бот.) <<рогіз, Typha (Tourn.) 
L. СУМ; зарості в плавнях Мо•>; - р. 
чакан <<рогіЗ•>, Ч. cakanek <<Centaurea 
scabiosa•>, слц. cakanka (<Cichorium in
tybus•>; - приnускається спорідненість 
з чексін (Bern. І 1 34; ЗССЯ 4, 12); р. 
чакан розглядається як запозичення з 
чуваської мови, пор. чув. чакан <<рогіз•>, 
споріднене з кирг. чекен, тат. жикен, 

ккалп. жекен, туркм. еген, башк. екен 
•тс.•>. - Фасмер IV 312; Меркулова 
Очерки 54; Егоров 316; Rasanen Tschuw. 
L. 228-229. - Див. ще чекан'. 

[чакло (колосове)] (бот.) <<актея 
колосиста (чернець), Actaea spicata L.•> 
Нед, Mak; - не зовсім ясне; можливо, 
nов'язане з чаклувати, оскільки рос
лина викликає тяжке отруєння. - Ней
штадт 252-253. - Див. ще чаклувати. 

ЧаклуваТИ <<ЧаруВаТИ•>, [ чаклu] <<Ча
рИ•>, [ чаклівнuця] <<Чарівниця•> Нед, [чак
лІй] <<Чаклун•>, чаклування, чаклун, 
чаклунка, чаклунство; - сnецифічно 
українське утворення не зовсім ясного 
nоходження; реконструювалася (Поте
бня РФВ l 266) первісна форма *шак
ловати, яка також не має достовірної 
етимології; можливо, основа цього слова 
тюркського походження, 110р. тур. c;ak
mak <<забивати; викрешувати (воr·онь); 
блискати; здогадуватися, кумекати•>. 

[чако) <<КіВер•>; - 11. czako, Ч. caka, 
cako, СJІЦ. cakov, BJI. cako <<КіВер, КаШ
КеТ», схв. чако, чсіков; - заnозичення 
З угорсЬКОЇ МОВИ; уг. csako <<КіВер•>, Від 
якого також англ. shako, н. Tschako, 

чалий 

фр. chako «ТС.•>, nов'язується з [csako] 
<<Віл із загнутими догори рогами•>, nохо
дження якого не зовсім ясне; зіставляє

ться з csa (вигук, яким nідганяють волів 
або коней); пов'язання з нвн. [Zack] <<зу
бець•> вважається nомилковим. - Ko-
palinski 192; Machek ESJC 93; Holub
Lyer 116; Holub-Kop. 89; Barczi 35; 
MNTESz І 470-471 -Див ще ча 1 • 

[ чакуха І <<довбнЯ•> J1, І чекухаІ «ТС.•> 
Л;- неясне. 

[чаламахаІ <<густа бовтанка, невда
ла густа їжа; болото•> Ме; - результат 
експресивної видазміни (з nоявою не
га-І-шного семантичного відтінку) слова 
саламаха; nочатковий звук ч- замість с
з'яnився, можливо, під впливом чамур 
<<розчин ваnна з піском•> або слів з екс

nресивним ПрефіКСОМ ча-; пор. і Ч. ca
Jamada <<страва з овочіВ•>, заnозичене з 
угорської мови. - Machek ESJ(: 93. -
Див. ще саламата. 

[чаламуткаІ (ент.) <<лісова куслива 
руда мураха•> Л; - неясне; пор. семан
тично тотожне каламутка (див.). 

[ чаландати] <<nлентатися, чалаnа
ти~ Нед; - ексnресивне утворення на 
базі дієслова чалапати nід вnливом 
CJIIB ТИПУ [баландати], валандатися 
ТОЩО. - Див. ще чалапати. - Пор. 
баланда2 , валандатися. 

чалапати <<хляnати; ляскати; чов
га·:·и; [бігти клусом]•>, чалапкати, ча
лапкотіти, l челіпати] «ТС.•>, l чала
па нИна] <<бродіння rю болоті чи по воді, 
робота в грязюці•> Ме, [ чалапута І <<ЛЮ
дина, взута у веJrикі, недоладні чоботи•> 
Пг., [чалапути] <<rюгані чоботи або че
ревикИ•>, чалап <<ВИГуК, ЩО імітує ХЛЯ
nаННЯ, лясканнЯ•>; - звуконаслідувальні 
упюрення, похідні від вигуку чалr.іп; 
ДЇЄСJ!ОВО, анаJЮГічне чапати, шлапати, 
пор. n. cztapac, [sztapac] «ТС.•>. - Sfawski 
І 122-123.- Пор. чапати, шлапати. 

чалий <<сірий, сіра-брунатний, бу
ланиЙ•>, [чал{ тися] <<СИВіТИ•>; - р. ча
ЛЬtЙ; - занозичення з тюркських мов; 

тур. телеут. уйг. чал <<сірий, сивий; ча
лиЙ•>. - Фасмер IV 313; Горяев 407; 
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Радлов ІІІ 1874; Mikl. ТЕІ І 271; Bern. І 
135; Ramstedt 420. 

ЧаЛИТИ <<Прив'язувати (корабель, ЧО
вен) линвою; nідnливати до берега; ста
вати на nричал; (nоет.) прямувати до 
ЯКОЇСЬ меТИ>>, чалитися <<ПЇДКрадатися; 
знатися, приятелювати•>, чал <<линва, 

трос•>, [чалка! <<місце розвантажування 
або остаточної стоянки плоту (на Дніn
рі)•>, зчалювати <<З'єднувати, СТОЧуВаТИ•>, 
зчал (сnец.), зчалка (спец.), зчалок 
<<J.ІИНВа•>, [очало] <<пристосування для 
закріnлення сталевої JІИНВИ•> Куз, під
чалок (морськ.). [почалкаІ <<барка, якою 
колись nеревозили хліб•> Дз, причал, 
причальний; _,_ р. чалить, бр. чаліць; 
- nевної етимології не має; існують ма
лоnереконливі пов'Язання з лит. kalpa 
<<Перекладка на саняХ•>, kllpa <<стреме
но, nетля•>, двн .. halb <<руків'я•>, halftra 
<<Вуздечка•> (Zupitza GG 116), з гр. х<ХЛw<;; 
<<линва, мотуз•>, вірм. k'ut (род. в. ktoy) 
<<ЛИНВа•> (Petersson AfSIPh 36, 154-155; 
Schrader Reallexikon П 500), з гр. xtмw 
<<Притягаю, приганяю до берега•> (Горяев 
407), з тур. ~almak <<обмотуватИ•> (Bern. І 
135; Lokotsch 32). - Фасмер IV 312-
313; Преобр. ІІ, вь1п. nоследний 52-53. 

Чалма <<ЧОЛОВіЧИЙ ГОЛОВНИЙ убір у 
мусульман•>; - р. бр. болr. чалма, др. 
чалма, Ч. calma, М. чалма, СХВ. чал
Ма; - запозичення з тюркських мов, 

найвірогідніше, з кримськотатарської 
або турецької; тур. ~alma <<Тюрбан, за
віЙ•>, крим.-тат. кар. чалма <<ТС.•> пов'я
зані з тур. ~almak <<Обмотувати, обви-
вати•>. - СІС2 924; Фасмер IV 313; 
Горяев 407; Skok І 291-292; РЧДБЕ 
834; Bern. І 135; Mikl. ТЕІ І 271; Рад
лов ІІІ 1892. 

[ чалпа] <<велика ложка для витягу
вання з окропу вареникіВ•> Ва, Чаб; - не 
зовсім ясне; можливо, як nервісне *чар
па, nов'язане з [чар пати] < черпати. 

[чалювати] <<обманювати, ошукува
ти, дурити•> Нед, [ чалувати] <<чаклува
ТИ•> ВеУг, [ чалівнuй] <<облудний, шах
райськиЙ•> Нед; - р. [чалить] <•крас
ти•>, СХВ. чалавати <<ОШукуваТИ>>; -
nов'язане з yr. csal <<Обдурювати, ошу-
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кувати», походження якого неясне. -
Barczi 35; MNTESz І 470-471; Bern. І 
135; Mikl. EW ЗО. 

[чамаришок] (бот.) <<Мірикарія ні
мецька, Myricaria germanica Desv. (Ta
marix germanica L.)•>, [чамаришка] <<ТС.•> 
Mak; - очевидно, результат контамі
нації ботанічних назв тамарuск (та
марuкс) і чемерuця. - Словн. бот. 516, 
5 71. - Див. ще тамарИск, чемерИця. 

Чамбул (іст.) <<КіННИЙ загін (татар 
або заnорізьких козаків)•> СУМ, Г, Нед, 
ст. чамбул11; - п. czambut (з укр.) 
«ТС..•>; - запозичення з турецької мови; 
тур. ~apul «грабування, здобич•>. -
Kopalinski 192; Радлов ІІІ 1922. 

[чамняний] <<жвавий, спритний, став
ниЙ•>, [ чамяний] <<Гарний, ГОЖИЙ>> Нед; -
ексnресивна видазміна слова чемний 
(див.). 

[чамрИдний] <<nоганий, шкідливиЙ•> 
Ва; - не зовсім ясне; можливо, спорід
нене з ч. [camrda] <<неповороткий (про 
людину)•>, що розглядається як утво
рення за допомогою ексnресивного nре

фікса са- від основи m-ьrd- (пор. слц. 
mrdat' <<смикати•> ). - Holub-Lyer 117; 
Holub-Kop. 89. 

[ чамріти] <<Втрачати здоровий гл узд; 
непритомніти» Па, зчамрілий <<приго
ломшениЙ•> Я, очамріти, очмаріти; -
р. [ чамреть], болг. чемрея <<Хворіти•>; -
реконструювалося псл. camьreti, похід
не від mьreti <<мерти•> з експресивним 
nрефіксом са- (ЗССЯ 4, 16); не виклю
чений також зв'язок з чемер, др. чемер11 
<<отрута•> (Фасмер lV 331). -Див. ще 
чемерИця. 

чамур, чамурувати - див. джа
мур. 

чан <<Великий бак•>, чановLій (спец.); -
р. чан, [щан], бр. чан; - результат 
фонетичного спрощення др. д11щан11 <<до
Щ<!НИЙ•>, nохідного від д11ска; гіпотеза 
про тюркське nоходження (Mikl. ТЕ! І 
27:2) неприйнятна, оскільки каз.-тат. чан 
<<Велика діжка•> (Радлов ІІІ 1855) є за
по3иченням з російської мови. - Со
бочевский Лекции 44, 107; Фасмер IV 
314; Чернь1х ІІ 374; Bern. І 246. -
Д1~н. ще дошка'. 
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[чаші] <<сапа•> ЛЧерк, [чапати] <<Са
пати» ЛЧерк, [ чапкувати] <<полоти го
родні культурИ•> Мо; - р. [ чапка], болг. 
ча.nа «МОТИКа•>, М. ( чапа) <<ТС.»; - За
ПОЗИЧеННЯ з тюркських мов; пор. тур. 

~ара «Мотика, кирка; якір», крим.-тат. 

чапа <<ТС.•>; менш переконливе пов'язан
ня р. [чапка] із сапа (Преобр. ІІ 251).
Фасмер IV 315; Радлов ІІІ 1917. 

[чапавка] <<ВИд рибальської сітки•>; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з ча
пати <<nовільно ступати, іти не поспі- . 
шаючИ•> (nід час ловіння риби цим при
строєм). - Див. ще чапати. 

[чапайло] (орн.) <<nлиска жовтого
лова, Motacilla alba L.•> Г, Шарл; -
назва nов'язана, мабуть, із чапатися 
«хитатися•>, оскільки nід час співу са
мець плиски часто злітає в nовітря й 
співає, тріпочучи на одному місці. -
Птиць1 СССР 415-416. - Див. ще 
чапати. 

[чапак] <<Старший над косарями•>; -
неясне. 

Чапан <<СТарОВИННИЙ ВерхніЙ ДОВГО
ПОЛИЙ одяг у тюркських народів»; - р. 
чапан, чепан; - запозичення із тюрк
ських мов; чаг. узб. туркм. кирг. чапан 
«халат, каптан•>. - Фасмер IV 315; 
Bern. І 460; Mikl. ТЕ! Nachtr. П 93; 
Ramstedt 437; Радлов ІІІ 1918. 

[чапара] <<вид гри в картИ•> Нед; -
неясне. 

[чапараха] <<Жаба, ропуха» ВеБ; -
експресивне утворення, що виникло в 

результаті метатези та семантичної ви
дозміни слова чарапаха. -ВеБ 301. -
Див. ще черепаха. 

чапати <<Плентатися, повільно йти 
СУМ; [хапати, рвати (плоди з дерева) 
Г]•>, [ чапатися] <<іти похитуючись» Нед, 
[чап6ха] <<Прізвисько дитини, що ходить 
похитуючись» Нед; - р. [ чапать] <<ха
пати; хитатися•>, бf. [ чапацца] <<f)лен
татися», П. (czapac «ХаПаТИ», Ч. capati 
•хапати; збивати (фрукти з дерева)•>, слц. 
Capit' «СХОПИТИ•>, болr. СХВ. ( чсzпати) 
«ХаПаТИ, ЛОВИТИ•>, СЛН. capati «ТС.»; -
ПCJJ. capati; - звуконаслідувальне утво
реННЯ, аНаЛОГіЧНе ДО Цапати, хапати, 

чапліЯ 

функціонально і типологічна подібне 
лат. саріо <<беру, візьму», гр. юхпw <<Ха
nати», гот. hafjan <<Підіймати», двн. heffan 
«ТС.», Перс. caspidan, cafsidan <<ХаПаТИ» 
(Bern. І 135). - Фасмер lV 315; 3ССЯ 4, 
16-18; Slawski І 112; St. prast. 11 109-
11 О; Machek ESJC 94. - Пор. цапати, 
хап! 

[чапаш] <<стежка•>, [чепаш] «rc.•>; -
заnозичення з угорської мови (Киш 
3ИРЯ IV 61); уг. csapas пов'язане з 
дієсловом csap «бити•> (звідки й <іТору
вати дорогу•>, пор. укр. бuтий шлях) 
фіно-угорського походження, спорідненим 
з удм. чапкьtньt «ударити долонею•>, 

ерз. чапо.мс <<робити зарубки», що по
ходять Від фіно-уг. сарр3- <<бИТИ». -
MSzFUE І 113. 

[чапелець] (бот.) <<Ammophila are
naria Roth.•> Mak; - не зовсім ясне; 
можливо, nов'язане з чаполоть, оскільки 
обидві рослини поширені на пісках. -
Бісюліна-Клоков 100-101; Нейштадт 
233. - Див. ще чаполоч. 

[ чапитися] <<Триматися за когось; 
ЧіПЛЯТИСЯ за КОГОСЬ» Нед, ( чапuці) <<ру
чні кайдани» Куз, Нед, [ чапкuй] <<Ста
ранний, беручкий•>, [чапко] <<скоро, швид
ко•> Нед; - результат контамінації слів 
чапати та чіпати, чепuти. - Див. 
ще чапати, чіпати. 

чапіти <<Непорушно сидіти, стояти 
на одному місці, чатувати СУМ; погано 
робитися Г, [слабо триматися; животі
ти] 0•>, [чампіте] <<Невідступна чекати 
кого-небудь» Корз, [ чапuти] «Чатува
ТИ>> ВеНЗн, [ чепіти] <<сидіти навкарач
ки; сидіти без діла Нед, триматися, 
чекати Мо», [ чипіти] <<стирчати в чо
мусь, пrилипати до чого-небудь•> Нед, 
[ чіпіти <<тс.; сидіти навкарачки; сидіти 
у когось на шиї•> Нед; - р. [чапить] 
<<нахиляти•>, п. [cza.PiC] <<Присідати нав
почіпки•>, Ч. capeti, [capjet), ВЛ. сарас SO 

<<ТС.•>; - псл. capeti; чергуванням голос
них пов'язане з чапати, чіпати. -
3ССЯ 4, 18; St. prast. 11 110. - Див. 
ще чапати, чіпати. 

чапліЯ <<кухарське знаряддя, яким 
переносять гарячу сковороду СУМ; [при-
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лад, яким шаnовал розбиває вовну Г]•>, 
l чепліяJ <<ТС.•>, [ чаплuга] <<чаплія•> Чаб, 
[ чиплиїльно J <<ручка чаnліЇ•>, [чапля] 
<<чаплія•> Корз, Ічап'Я] <<чаnлія•> Мо; -
р. [ чапельник, чапела] <<ЧаПЛіЯ•>, бр. 
чапяла «ТС.•>; - первісна форма чепліЯ, 
утворена від чіпати (чіплЯти, че
пuти); форми з а в першому складі 
виникли nід впливом слів чапати, ча
питися; nояснюється також як nохідне 
від чапати (3ССЯ 4, 21 ). - Див. ще 
чапати, чіпати. 

чапля (орн.) <<Ardea L.•>, [цапля 
Нед, чаплЮра Г, чапура Г, чепура 
Шарл] «ТС.>>, чаплс:нЯ, чаплеві (орн.) 
<<Ardeidae•>, чаплюваті «ТС.•>, чаплИ
ний, ст. чапля; - р. цапля, [чапля], 
бр. болг. чапля, Il. czapJa «ТС.», Ч. сар 
<<Лелека•>, СТ. Сере <<ЧаПЛЯ•>, СЛЦ. сар <<Ле
лека•>, вл. сарІа, нл. сарІа, болг. чапля, 
М. чапjа, [ чапа], СХВ. чап;ьа, СЛН. cap]je, 
стсл. ЧАПі\m «ТС.•>; - nсл. capja, nохідне 
Від capati <<ЧапаТИ, ПОВіЛЬНО стуІJаТИ, 
іти не nоспішаючИ•>, пор. укр. чапатися 
<<іТИ ПОХИТУЮЧИСЬ•>; Ч. сар зістаВЛЯЄТЬСЯ 
з [сара] <<нога•> (Machek ESJC 94). -
Булаховський Ви бр. пр. ІІІ 271; Фас
мер IV 289, 315; ЗССЯ 4, 19-20; Пре
обр. ІІ, вь1п. nоследний 42; Stawski І 
112; St. prast. ІІ 111-112; Bruckner 72; 
HolІJb-Kop. 89; Holub-Lyer 117; Schus- .. 
ter-Sewc 107-108; Skok І 294; Bern. І 
136. - Див. ще чапати. 

чаполоч (бот.) <<Hierochloe R. Br. 
СУМ; куничник наземний, Calamagrostis 
epigeios (1 .. ) Roth. r.>, чаполоть <<ТС.•>, 
[ча пол] <<чаполоть nахуча, Hierochloe 
odorata (L .. ) Wahlbg.•> Mak, [чаполь] 
<<ТС.•> тж, [ чаполосьІ «куничник на:Jем
ний, Calamagrostis epigeios (L.) Roth.•> 
тж, [чапугаІ «ТС.•> r. Mak, Ічапула] «Те.; 
Hierochloe odorata (!..) Wahlbg.•>: - р. 
[ чаполоть, чаполоч]; - nсл. *capoltь; 
розглядається як утворення від кореня 
*pel-, наявного в слові пол6ти, за допо
могою ексnресивного nрефікса ча-. -
Фасмер IV 315; 3ССЯ 4, 20. - Див. 
ще полоти. 

чапрак <<Найтовща й найміцніша час
тина шкури тварини; вовняна або ки
лимова nідстилка під кінське сідло•>, 
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чепрак <<ТС.•>; - р. чапрак, чепрак, 
бр. чапрак, П. czaprak <<ТС.>>, СЛЦ. cabrak, 
схв. чд.праг; - заnозичення з турецької 
мови; тур. ~aprak <<Поnона•> nоходить від 

основи сар-, jap- <<ПОКриватИ>>. - Фасмер 
IV 315; Горяев 407; Bern. І 136; Mikl. 
ТЕІ І 272; Lokotsch 32; Радлов ІІІ 1917, 
1924. - Пор. чабрак. 

чар <<nривабливість, чарівливість; чак
лунство, чаклунське зілля•>, [чара] <<ча
ри•> Нсд, чари (мн.), [чарі нь] <<Пігмент
ні плями на обличчі вагітної жінКИ•> 
Кор3, І чарівка] <<чарівнИLlЯ•>, чарівнИк, 
чарів нuцтво, чарів нuця, l чаровuна І 
<<чаклунське зілля•>, [ чаровнuк] <<чарів
ник•> Бі, l чарівкuй] <<чарівниЙ•>, чарівлИ
вий, чарівнИй, чарівнИцький, чарівнИ
чий, чарувати, [пречаровuтий] <<чарів
ливиЙ•> Нед, розчарування, розчаро
вувати, ст. чароване; - р. бр. чарьt 
(Міі.), др. чар'Ь, П. czar, Ч. СЛН. СаГ, СЛЦ. 
саІ·, болr. М. чар, СХВ. чар, CTCJ!. ЧАр'Ьі -

nсл. сагь/ сага; - споріднене з лит. 
keraT (мн.) <<чари, чаклунство•>, kereti 
очарувати, чаклувати•, ав. c~r~- «за
сіб", перс. С~Г «ТС.•>, С~Га <<Засіб, ДОПО
МОГа; хитрощі•>, дінд. kpJoti <<робить•>, 
kar6ti «ТС.•>, krty~ «ДіЯ, ВЧИНОК>>, аВ. 
kdrdnaoiti <<робить•>, кімр. регі <<роби
ТИ•>; іє. *k~er- «ТС.•>; менш nереконли
ві nов'язання псл. сагь з гр. хєірw 
<<стрижу; рубаю; знищую•> (Bruckner PF 
7, 177) або з гр. x~pu~ <<оnовісник, nро
вісник•>, лат. carmen <<Пісня, наспіВ•>, дінд. 
kTI·tf~ <<слава, звістка•> (Ильинский РФВ 
61. 236-237). - Фасмер IV 317; 3ССЯ 
4, 26; Чернь1х ІІ 374-375; Sfawski І 112; 
Bruckner 72; St. prasf. li 113-115; Ma-
chek ESJC 94-95; Holub-Kop. 89; Мла
деІюв 679; Skok І 295; Bezlaj ESSJ І 
73-74; Bern. І І36-137; Trautmann І27; 
Meillet Etudes 235; Osthoff Parerga І 
26-27; Pokorny І 641-642. 

чара <<СТарОВИННа nосудина, З ЯКОЇ 
n'ють ВИНО>>, чарка, чарчuна, чар
КОВUй, l чаркувати] <<виnивати; [nриго
щати горілкою]•>, [чаркуватися] <<Цока
тися; випиватИ•>, [зачарк6ваний] <<За
питий із чарКИ•> Я, [прuчарокІ <<закус
ка.) Нед, ст. чарка; - р. бр. чара, др. 



чара 

чара, п. сzага; - пcJr. сага; - припус

кається спорідненість з дінд. сап1Ь <<Ка
заН•>, Гр. XUpVO, XEpVO<;;, XEpVOV ~чаша 
для офірувань•>, дірл. соіге (< *k~гilo-) 
qказан•>, кімр. раіг, дісл. hvегг <•ТС.•>, 
hveгna <•горщиК•>, гот. luafгnei <•череrн 
(Fick І 24, 385; Zupitza GG 57-58; 
Uhlenbeck 44; Нігt ВВ 24, 248); за іншою 
версією, заnозичення з тюркських мов; 

пор. алт. тат. сага <•Велика чашка•>, монг. 
сага, сага <•металева миска•> (МеJІиора
нский ИОРЯС 10/4, 133; Вегп. І 136; 
BгUckneг 72; Stawski І 113; St. pгast. ІІ 
112-113; Schгadeг Reallexikon І 369); 
походження тюркських і монгольських 
слів неясне (Ramstedt 422). - Фасмер 
lV 316; ЗССЯ 4, 21-22; Pokoгny І 642. 

[чара[ <<сковорода Мо; лист заліза 
для випікання хліба, печива тощо Ва•>, 
[чирун] <<солеварна сковорода•>; - не
ясне; припущення про молдавське дже

рело (Мо 75), мабуть, nомилкове. 
[ча ранка] ( орн.) <•чирок-тріскунок, 

Апаs queгquedula І-.•> Куз, Нед; - ре
зультат фонетичної видазміни семантич
но б"1изького чuранка. - Див. ще 
чИека. 

[чарах] <<Вигук, що імітує звук тяж
кого удару•> Нед, [ чарахну ти] <<Вдари
ТИ•> Нед; - звуконаслідувальні утво
рення, аналогічні до тарах, тарах
пути, шарах, шарахнути (див.). 

чардак <•nалуба судна СУМ; [ніс 
великого човна Г; місце для сидіння на 
носі човна Дз]•>, чердсік <<ТС.•> УРС, Г, 
Дз, [ чардак] <•передня звужена частина 
човна•> Берл; - р. чердсік <•горище•>, 
др. чардак?J, чердак'Ь, п. czaгdak <<ГаJІе
рея під дахом у турецьких будинках•>, 
tczeгdak[ <•те.; місце ДJІЯ багаття на бай
даку•>, бош. чардак <•баJrкон, веранда, те
раса», М. чардак, СХВ. чардак <<ТС.•>; -
заnозичення з тюркських мов; тур. ~ardak 
«Відкрита аJІьтанка на чотирьох стовпах, 

баЛКОН•>, КрИМ.-ТаТ. caгdak «ТС.•>, кар. 
caгdak <<ГОріШНЯ КіМНаТа•> ВИВОДЯТЬСЯ Від 
перс. caгtaq <•ВідкрИТИЙ балКОН, Підтри
муваНИЙ чотирма стовпами•>, що є 
складним словом, утвореним з основ чи

слівника С8Г (< саhаг) <<ЧОТИрИ•> Та 

чарпати 

іменника taq <•Колона, стовп•>. - Фа
емер IV 336; Стаховекий 3тимология 
1965, 200; Дмитриев 550; Горяев 410; 
РЧДБЕ 834; Skok І 296; Вегп. І 171; 
Mikl. ТЕІ І 273; Lokotsch 32; Радлов ІІІ 
1869. -Пор. чертог. 

чардаш <<угорський народний та
неUЬ•>; - р. бр. чардаш, Гl. czardasz, ч. 
СЛЦ. caгdas, боJІГ. М. чардаш, СХВ. чар
дащ; - запозичення з угорської мови; 
yr. csardas <<Танець, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ у 
корчмі•> походить від csaгda <•шинок, кор
чма•>, запозиченого із сербсько-хорват
сьr\оЇ; схв. чардак (<балкон, горішній 
nоверх, галереЯ•>. - СІС 2 924; Акулен
ко 142; Kopalinski 192; Reychman JP 
31 /5, 208; Holub-Lyeг 117; Machek 
ESJC 95; РЧДБЕ 835; MNTESz І 
482. -Див. ще чардак. 

[чарівниця] (ент.) <•n'ядак, Phalaena 
L.•> ВеЛ; - очевидно, утворене лекси
ко-семантичним способом від чарівнИця 
<•чаклунка•>; мотивація назви неясна. -
Горностаєв 251. -Див. ще чар. 

чарльстон <•різновид швидкого фок
СТf.ІОТУ•>, [ чарлстон ]; - р. чарльстон, 
бр. чарльстон, п. ч. слц. chaгleston, бош. 
м. чарлстон, схв. чарлстон; - запози
чення з анr лійської мови; англ. chaгleston 
не. (первісно танець американських нег
ріrФ> походить від назви міста Чарльс
тон (Chaгleston) у штаті Південна Каро
лїна (США). - ССРЛЯ 17, 757; Kopa
lin~;ki 166; Holub-Lyeг 203; РЧДБЕ 835; 
КІ·::-іn 269. 

[чарноха] (іхт.) <•Краснопірка, Scaг
diJ:ius eгythгophthalmus L.•> Л;- р. [чер
ну>:а]; - назва пов'язана з прикметни
ко·:•І чорний з огляду на темну сnину 
цієї риби; а замість о в nершому складі 
ВЇІі.бИває аКаННЯ, ЩО Є характерною ри
СОЮ північноукраїнських говірок. - Мар
кеuич-Короткий 95-96. - Див. ще 
чорний. 

[чаромантія] <•чаклунство, магія•> 
Нед; - специфічно українське утво
рення, що виникло в результаті конта
мінації слів чари та хіромантія. -
Див. ще хіромант, чар. 

[чарпати] <•черnати•>; - виникло з 
черпати внаслідок регресивної асимі-
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чартИзм 

ляції голосних е < а. - Див. ще 
чершіти. 

чартИзм <<Перший політично офор
млений революційний рух у Великій 
Британії (ХІХ ст.k - р. чартИзм, бр. 
чарть'tзм, п. czartyzm, схв. чартизам 
«ТС.•>; - запозичення з англійської мови; 
англ. chartism «ТС.•> пов'язане з лат. 
carta (charta) <<папір, лист; докуменн, 
ЩО ПОХОДИТЬ Від Гр. ХtХРТГ]<;; <<ПаПірусна 
карта•>; назва руху мотивується тим, 

що вимоги чартистів були задокумен
товані у вигляді законопроекту (<<На
родна хартіЯ•>, І838 р.). - CJC2 924; 
Kopalinski І93; Вуjаклиjа ІО85. 

чарупИна <<чарчина»; - експресив
не утворення, що виникло на базі слів 
чарчИна, чарупка. - Див. ще чара, 
чаІJупка. 

[чарупка] «Вічко в стільнику Г; обо
лонка, шкаралупа; комірка, чашечка 
Ведо•>, чарунка <<Віч ко в стільнику•>, [ че
рупкаІ <<оболонка, шкаралупа; комірка, 
чашечка•> ВеДо; - болг. черупка <<обо
лонка, шкаралупа•>: - суфіксальні утво
рення від [чаруп! <<череп•> ВеДо та [черу
па] <<черепок•> ВеДо, що є результата
ми ВИДОЗМіНИ СЛОВа череп; СЛОВО 
чарунка виникло з чарупка внаслідок 
помилки при передрукові машинопису 
<<Російсько-українського словника•> С. Іва
ницького і Ф. Шумлянського (Вінниця, 
І9І8), що була повтарена пізніше в кіль
кох словниках. - Горецький Мовозн. 
І9б8/б, 74-75.- Див. ще череп. 

час <<Одна з форм існування матерії; 
міра тривалості; пора, епоха, період•>, 
часИна, часИнка, [ часовИна] Нед, ча
совИu,я <<Менструація» Куз, часовість 
(лінгв.) <<часове значення•>, [ часовнИк] 
<<Хронометр•> ВеУг, [часунка] <<корова, 
що вчасно спарувалася з буга~м!: 
[часнИй] <<ВчасниЙ•> Г, Нед, часовии 
СУМ, Куз, [ чєснИй] <<своєчасний; ми
нущиЙ•> Нед, часами «іноді•>, часом, ча
сочком «ТС.•>, часувати <<агонізувати•>, 
вчас (х вислові саме вчас <<Вчасно, як
раЗ•>), [вИвчас] <<Відпочинок, перепочи
НОК•> Ж, [вИвчасуватися] <<Відпочити, 
заспокоїтися•> Ж, [відчасаІ <<ранній 
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сорт яблук•> Ж, дочасний, дочасно, [до
часовий] <<тимчасовий; до певного ча
су•> Ж, [зачасІ <<завчасно•> Ж, зачасу 
«ЗаВЧаСНО», завчасний, завчаСНО, за
вчасу СУМ, Ж, [начас) <<На короткий 
час•> Ж, начасок Куз, [начас6чокІ «ТС.•> 
Ж, [невчас] <<НевчасНО•>, невчасний, не
вч-сісно, осучаснити, перечасувати <<Пе
речекати•>, передвчасний, передчасний, 
передчасно, підчасок <<помічник варто
вого•>, [підчас] <<Протягом•> Нед, поча
совИй, [совчасний] «одночасниЙ•> Нед, 
[спочас6вийІ <<сучасник•> Нед, сучасне, 
сучасник, сучасність, сучасний, учас
ний (вчасний), [учасне] <<вчасно•>, учас
но (вчасно), ст. час'Ь; - р. час ноди
на•>, бр. час <<чао, др. час'Ь <<час; годи
на», П. czas <<ЧаС», Ч. СЛЦ. CaS <<Час; 
ПОГОда», ВЛ. cas «ЧаС», НЛ. cas, бОЛГ. 
час <<Година», м. час <<година; мить; 

пора, час•>, СХВ. час <<ГОдина; МИТЬ, ХВИ
ЛИНа», СЛН. CaS <<ЧаС, ПОра; період, 
епоха», стсл. ч"с"Ь; - псл. caso ( < *kёs-); 
- споріднене з прус. kїsman, зн. в. одн. 
(<*kёsman) <<час; хвилина•>, алб. kohє 
(<*kёsa) <<час; погода•> (Фасмер IV ЗІ8; 
Bezlaj ESSJ І 74; Bern. І І37; Traut
m<шn ІЗІ; Meyer EW І94; Pedersen IF 
5, 45, KZ Зб, 279); припускалися пер
вісні значення псл. саs'Ь <<Нарізка» (Ja
kobson Sc.-SI. IV 28б-307) або <<удар 
(періодично повторюваний сигнал)•> 
(Мельничук Зтимология І9бб, 2ЗІ ); 
пов'язуваЛОСЯ із ПСЛ. cajati, укр. чаяти 
(Srawski І ІІЗ-ІІ4; Zubaty AfSIPh Іб, 
385-38б); зближувалося також із схв. 
Касати <<бігти КЛУСОМ•>, Н. hasten <<КВа
ПИТИСЯ>>, Hast <<поспіх, квапливість» (Ma
c\o!r;k ESJC 95; ZfSIPh 18, 22), з чаяти, 
чею:іти (BrUckner 73), з чесати (Вар
бот Зтимология 19б5, \Зб). - Фас
мер-Трубачев IV ЗІ8; Преобр. ІІ, вь1п.· 
последний 53-54; ЗССЯ 4, 27 -ЗО; 
Чернь1х ІІ 375; St. prast. ІІ ІІб-І\7; 
Holub-Kop. 89; Holub-Lyer ІІ7; Schus
ter-Sewc l08-I09; Skok І 297-298. -
Пор. чаяти, чесати. 

часнИк (бот.) <<AIIium sativum l:.», 
[ часнок І Mak, [ чеснак І ВеНЗн, Mak, [ че
сник, чеснік] Mak, [ чеснок І ВеУг, Mak, 



часопис 

[ чисник, чиснок] Mak, [ чіснИк] Нед, 
Mak, [ чіснок Mak, чоснИк Г] «ТС. », 
часничИна <<головка часнику•>, [ чіснич
ка] (бот.) <<кінський щавель лікарський, 
АІІіагіа officinalis Andrz.•> Mak, [ чоснИчка 
Нед, чосновиця Mak] «ТС.•>, [зачесничИ
нити] <<Нашпигувати часником» Нед; -
р. чеснок <<Часник; [частокіл; часто по
ставлені стовпи]•>, бр. часнок, [часнИк!, 
др. чесн'ЬК'Ь, п. czosпek, [czosпak], [ ces
nik], [czosпyk] (можливо, запозичення 
з української), ч. cesпek, [cesпik], слц. 
cesnak, болг. чес'Ьн, м. чесен, схв. чесан, 
ЧеСН:JаК, ЧеШН:JаК, СЛН. cesen, (cesnik], 
СТСЛ. 't€СН"ЬК"Ь <<ТС. •>, 't€CHO&A'Т"l. <<рОЗЩе

ПЛеНИЙ (на зубки)•>; - псл. cesnikь/ 
cesno(kь) І cesпako <<ЧаСНИК•>; виникло 
на основі субстантивації прикметника 
сеSП'Ь «Те, ЩО ВідчісуєТЬСЯ (відокреМЛЮ
ЄТЬСЯ)•> (про зубки часнику), похідного 
від дієслова cesti (cesati), укр. чесати, 
пор. н. Kпob(lauch) <<цибуля•>, ст. Кlob
lauch <<часник•> від kІіеЬеп <<розколювати, 
розщеплювати•>; рефлекси початкового 
субстантивованого прикметника сеsпо 
збереглися частково лише в південно
слов'янських мовах, тим часом в інших, 
у тому числі й в українській, до почат
кової форми приєднано суфікси -'Ьk'Ь, 
-іk'Ь, -ako; укр. літ. часнИк замість 
сподіваного * чесник (пор. укр. [чес
ник], слн. cesnik) є вторинною формою, 
що виникла, очевидно, в результаті 
зближення з частий. - Дзендзелівсь
кий УМШ 1958/2, 69; Мельничук Зти
мология 1966, 231; Фасмер IV 350; Чер
ньІх ІІ 385; Преобр. ІІ, вь1п. последний 
71; ЗССЯ 4, 88, 89-90; St. prast. ІІ 
175-176; Stawski І 125; Bruckпer 80; 
Machek ESJC І ОО; Младенов 683, 684; 
Skok І 312; Bezlaj ES~J І 79; Bern. І 151; 
Mikl. EW 35; Meillet Etudes 453. - Див. 
ще частИй, чесати. 

часопис <<Періодичне видання полі
тиtjного, наукового або літературно-ми
стецького характеру, журнал; газета•>, 

час6пись «ТС.•> Нед; - бр. часопіс, п. 
czasopismo, Ч. СЛЦ. ВЛ. casop\s, НЛ. ca
SOpismo, М. часопис,, СХВ. часопйс, СЛН. 
casop{s «ТС.>>; - СКЛадне утвореННЯ З 

частИк 

основ слів час та писати; виникло, 
очевидно, як калька нім. Zeitschrift ( < Zeit 
<<час•> та Schrift "письмо, писання», 
спорідненого з schreibeп <<писати•> ), до
слівного перекладу лат. chroпographicon 
<<Літопис, хроніка•>, джерелом якого є 
гр. XPOVOypaqHXOV «ТС.•>, ЩО СКЛадаЄТЬ
СЯ з основ слів хр6vщ; <<ЧаС» та урснрw 
<<ПИШУ•>. - Кluge-Mitzka 878. -Див. 
ще писати, час. 

часослов (церк.) <<книга текстів цер
ковних відправ (у православних сло
в'нн)•>, Часловець «ТС.•>; - р. бОЛГ. ча
СОСЛОв, бр. часаслоg, [ часловец], п. ст. 
czasost6w, ч. слц. casoslov, м. часослов, 
cxu. часловац; - утворене з основ слів 
час та слово як калька гр. wроЛ6уюv 
«ТС.» ( < wpa <<Час, пора>> та Л6уюv <<МОВа, 
словО•>). - Фасмер IV 318. -Див. ще 
слово, час. 

частИЙ <<ЯКИЙ відбувається через 
короткі проміжки часу; який розташо
ваний густо; який складається з швидких 
рухів, звуків тощо•> СУМ. Г, частотний, 
частість, частота, част{ш, част{
ше, часто, [час том] <<частО•>, [час тонь] 
«ТС.•> Нед, [ частюка Г, частяком Кур] 
«ТС.•>, частИти, частішати, [почасту] 
<<часто•>, [почащати] СУМ, учащати, 
СТ. частьtй; - р. частьtй <<ЧаСТИЙ>>, 
бр. частьt, др. част'Ь, п. cz~sty, ч. слц. 
casty, вл. casty, нл. cesty, боJІГ. м. чест, 
СХВ. чест «ТС.•>, СЛН. СТ. cesto <<ЧаСТО•>, 
стсл. ЧА\С'Т"l. <<частиЙ•>; - псл. c~st'Ь, 
пасивний дієприкметник мин. ч. від не
збереженого дієслова c~sti; споріднене з 
лит. kimstas <<Набитий•> від дієслова kimsti 
<<Напихати, набивати•>. - Фасмер IV 318; 
ЗССЯ 4, 1 Об; St. prast. ІІ 193-194~ 
Stawski І 121; Вгйсkпег 78; Machek ESJC 
95: Schuster-Sewc 109; Младенов 684; 
Skok І 313; Bezlaj ESSJ І 80; Вегп. І 155; 
Зндзелин СБЗ 198; Trautmaпп 126; Meil
let Etudes 300; Fick KZ 22, 98; Brugmann 
Gruпdriss І 415. 

частИк (іхт.) <<Назва, як правило, дріб
ніших риб, крім осетрових, лососевих, 
оселедцевих та деяких інших ро
дин»; - запозичення з російсько'і мови; 
р. частИк <<ТС.>>, первісне значення 
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частИна чатИнничка 
---- ----~-- -------------- ---~- ---~-- -~--~--------- --

якого <<сітка з дрібними, густо розта
шованими (частими) вічками•>, походить 
від чdстьиї <<Частий, густиЙ•>, що пере
несено на дрібнішу рибу, яку можна 
вловити тільки в сітку з подібними 
дрібними вічками. -Див. ще частИй. 

частИна, частИнка, [ частИця) <<Ча
стка•>, частка, [ частник] <<розподілю
вач~ Нед, часточка <<кожна з трьох 
кришечок хліба, що кидається в миску 
ПіСЛЯ ПОХОрон; частка СВ. даріВ•> Г, 
часть, [ чась] <<Частина•> Кур, частИн
ний, частковий, часточковий, [межи
частИчний] <<молекулярниЙ•> Ж, не
участь, почасний <<частинниЙ•> Куз, по
части СУМ, Она, [причасникІ <<учас
ник•> Куз, [причаствоІ <<участь•> Нед, 
[п,оичdсний] «ПричетниЙ•> Куз, [сучаст
ка] <<складова частина•> Куз, Нед, учас
ник, [!)частка] <<участь•> Нед, участь, 
ст. частка, часть; - р. часть <<час

тина•>, бр. часць, часціна, др. часть 
<<частка; земельна ділянка; спадщина•>, 
П. CZ\SC, Ч. cast, слц. cast', ВЛ. casc, 
болг. М. част, СХВ. чест, CJIH. cest, 
стсл. ЧА\С'Т'ь; - псл. C\stь; укр. частина 
є новотвором української мови, що ви
ник доданням суфікса -ин(а); псл. C\stь 
<<Частина•> розглядається як слов'янсь
кий новотвір; зближується з C\st-ь(jь), 
укр. частий (ВпJсkпег 78; ЗССЯ 4, 
107-108); менш переконливе, хоч по
пулярне, виведення слова від kQS"Ь <<Ку
сень•> (Фасмер IV 319; Преобр. ІІ, вь1п. 
последний 54-55; Брандт РФВ 21, 
215; Stawski І 121-122; St. pra~t. JI 
194; Machek ESJC 95; Schuster-Sewc 
109; Moszyriski PZJP 250; Младенов 
б 79; Skok І 313-314; Bezlaj ESSJ 1 
79-80; Вегп. І 155; Trautmaпп 116); сум
нівні також пов'язання (Pelierseп Kelt. 
Gr. І І 60) з гр. тtv5w <<Обсмоктую, об
гризаЮ•> або з c\do <<дитина•>, укр. заст. 
чадо «ТС.>> (МартьІНОВ Сл.-герм. взаи
мод. 201-202), так само, як зближен
ня (ЧерньІх ІІ 375-376; Mikl. EW 32; 
Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 40) з лат. sciпdo 
<<розриваю, розколюю•>. - Pokorпy І 
920-921. - Див. ще частИй. 

частівка «коротка пісенька (зде
більшого злободенного характеру)•>, час-
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тівнИк <<виконавець частівок•>, часту
шка (з рос. мови), частівковий; - р. 
бр. частушка; - під впливом росій
ської мови утворене від частИй з огля
ду на швидкий (частий) темп, у якому 
виконуються ці співанки або на часте 
їх повторення. - Зеленин ZfSIPh І, 355; 
Фасмер IV 318. - Див. ще частИй. 

частувати <<пригощати•>, [ честу
вати І «ТС.•> Нсд, частування, часту
нок, почастунок, [почасточка] <<час
тування•>, [почастовий] Она, ст. час
товати; - ч. castovati <<частувати•> (з 
польської мови), слц. castovat' (з поль
ської МОВИ), СХВ. частити «ТС.~; -
фонетично адаптоване запозичення з 
польської мови; п. cz~stowac <<Частува
ти•> виникJю під впливом слова cz~sc 
<<частина•> із п. ст. czestowac <<частува
ти•> (первісно <<Вшановувати, виявляти 
ЧеСТЬ•>), ПОХіДНОГО від czesc <<ПОВаГа, 
ІШ1На, честь•>; власне укра1нським утво

ренням є честувdти (<честь), пор. р. 
чествовать. - Потебня РФВ З, 181; 
Stawski І 121; Machek 95. -Див. ще 
честь. 

частуха (бот.) <<Aiisma plaпtago L.•> 
УРС, Нед, частухові <<Aiismataceae•>; -
р. частуха <<Тс.~; - назва пов'язана з 
частий, оскільки суцвіття цієї рослини 
мають велику кількість квіток. - Словн. 
бот. 570; Нейштадт 81. - Див. ще 
частИй. 

чата <<Варта, ОХОрОНа•>, чати (мн.) 
«ТС.•>, чатівнИк <<ВартовиЙ•>, [ чатовнИк] 
«ТС.•>, чатовИй <<ТС.•>, чатівлИвий Куз, 
l чатівнИцький, чатовнИцькийІ. чату
вати. ст. чата <<загін кінноти, посла
ний на розвідку~; - запозичення з 
угорської мови (як і п. czata <<варта, 
охорона•>, сJщ. cata <<взвод, колона•>, 
СЛН. aita <<ЗасідКа•> ); уг. csata <<біЙ, битва~ 
походить від схв. чёта <<загін, військо•>, 
спорідненого з укр. чета. - Zar\ba JP 
31/3, 117; Sfawski І 114; Балецкий St. 
sl. ІХ 1-4, 338; MNTESz І 484-485; 
Kпiezsa І 122. -Див. ще чені. 

[чатИнничка] (ент.) <<Шпилькова ли
стовійка, Соссух•> Нед; - утворення, по
хідне Від четИна <<ШПИЛЬКИ (ШПИЛЬКОВИХ 



чатлак 

дерев), глиця•>; назва мотивується тим, 
що комахи оселяються на шпилькових 

деревах, завдаючи їм шкоди. - УРЕС 
п 332. -Див. ще четнна. 

[чатлак] <<тріщина в льоду на ли
мані•> Мо, Дз, l чаклак І нс.•> Бе рл; -
запозичення з тюркських мов; тур. 

·<;atlak <<Тріщина, щілина, отвір•>, крим.-
тат. catiak НС.>> ПОХОДЯТЬ Від ОСНОВИ 
catla-, наявної в тур. <;:atlamak <<тріскати, 
лопатися •>. - Радлов ІІІ 1900-1901. 

чауш <<СТОЛОВИЙ СОрТ ВИНОГраду•>, 
[чауш] нурецький придворний; посла
нець, кур'єр•> Нед, [чаус] нс.•> Нед;
р. чауш <<СТОЛОВИЙ сорт ВИНОГ!Jаду•>, 
Чаус, бр. чауш НС.•>, П. (czausz) <<ГО
нець султана; збирач податків (у Туреч
чині)•>: ч. caus нурецький ротмістр•>, 
болг. чауш «чауш (унтер-офіцер); сто
рож; керіВНИК•>, СХВ. чаf}Ш <<ОХОронець; 
старший дружка; оповісник•>; - запо
зичення з турецької мови; тур. <;:avu~. 
<;au~ <<столовий сорт винограду•> виник
ло від <;:avu~ <<Сержант, унтер-офіцер; (у 
дореволюційному Криму) десяцький, 
чауш~ (за переказами, сорт винограду 
чауш вивів якийсь чауш, виходець із 
Туреччини); тур. <;:avu~ пов'язують із 
перс. CaU <<ГОЛОС>>. - ДМИТрИеВ 549; 
Веrп. І 138; Mikl. ТЕІ І 274; Радлов ІІІ 
1935; Lokotsch 33. 

[чафнрка] (зоол.) <<ящірка, Lacerta•> 
ВеНЗн; - не зовсім ясне; можливо, 
виникло на основі запозичення з ру-

мунської мови; рум. ~opfrla <<ящірка•> зі
ставляється з алб. shapi нс.», що може 
свідчити про субстратне дакафракій
ське походження слова в румунській 
мові.- DLRM 836. 

[чафурка] <<Шкаралупа ліщини або 
жолудя•> ВеУг; - результат фонетич
ної видазміни слова шафурка (див.). 

[чахати] <<Відтинати, відламувати Г; 
здирати кору; квапливо віддалятися, 
швидко йти Нед•>, чахкати <<ПИХКати, 
пахкати, хлюпати, шорхати•>, чахкотіти 
•nихкотіти~. [чах] <<звуконаслідування, 
що імітує швидкі й легкі рухи•>, 
відчахнути <<Відламати гілку від стов
бура•>; - бр. ( чахаць) \<ХОДИТИ (про 

чачка 

стінний годинник)•>, п. czach (звукона
слідувальний вигук - <<рубнути•>); -
звуконаслідувальне утворення, аналогічне 
до бахати, гупати тощо. 

[чахлик] <<сорочка, що застібається 
ззаду»; - очевидно, фонетичний варі
ант слова [ чехлик І <<Коротка чоловіча 
сорочка•> (див.). 

[чахннця] (бот.) <<грудниця волоха
та·, Liпosyris villosa DC.•> Нед; - р. 
[ чахница] нс.•> Даль; - назва, можли
во, пов'язана з чахнути, оскільки це 
зіJІля використовувалося з лікувальною 
метою. - Даль IV 584. - Див. ше 
чахнути. 

чахнути <<хиріти, марніти; холону
ти•>, [ чехнути Г, чхнути Нед) нс.~. 
чахотка <<СУХОТИ•>, чахлий <<ХИрЛЯВИЙ, 
з ма рнілиЙ•>, чах6т6чний <<сухотний •> 
УРС, Нед, [вuчахлий] «охололий, ости
глиЙ•> Я, причахати <<гаснути, в'яну
ти•>; - р. чахнуть <<ЧаХНУТИ•>, бр. чах
нуць <<ТС.•>; - не зовсім ясне; можли
во, виникло на основі незасвідченого 
сх.-сл. *cazn~ti ( <*cezn<гti), укр. чез
нути <<щезати, зникати; [гинути, поми
рати]•> (походження звука х замість з 
аналогічне до заміни с звуком х: жах 
при р. (у)жас, укр. тряхнути -
трястИ); зближувалося також з лит. 
kaseti <<хиріти, сохнути, марніти•> (Ma
chek Recherches 29); менш імовірні ін
ші зіставлення: З Гр. хаухаvщ; <<ВИСОХ
ЛИЙ, сухиЙ•>, лит. kefikt.i <<Вадити, шко
дитИ•> (Petersson AfSIPh '34, 379; Ильин
ский РФВ 70, 266-267), з н. hager 
<<худий, виснажениЙ•> (Вегп. І 133) або 
з ~-t.адіти (Machek LP 1953/4, 121).
Фасмер-Трубачев IV 319-320; ЗССЯ 
4, 14; Чернь1х ІІ 376; Bruckner KZ 43, 
310; 48, 181.- Див. ще чезнути. 

[чахрувати] <<чаклувати•>: - оче
видно, результат контамінації слів ча
рувати й шахрувати. - Див. ще чар, 
ш~tхрай. 

[ чачка] (анат.) «rортань ВеБа•>, [ чач
коваль] <<Людина з великим кадиком•> 
ВеБ; - не зовсім ясне; можливо, утво
рене лексико-семантичним способом 
від чачка <<іграшка». -Див. ще чачо. 
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чачо 

[чачо! <<Щось гарне, цяцька•> ВеЛ, 
[ чачкоІ «ТС.•> ВеЛ, ст. чачка <<іграш
ка•>; - п. рідк. czacko <<цяцька•>, ст. 
czacz, czac, czaczek, czaczka <<ТС.», ч. 
сас <<іГрашка•>, cacka «ТС.•>, СЛЦ. саса 
<<ЩОСЬ гарне, блискітка•>, СЛН. саса <<бЛИС
КіТКа»; - слова дитячої мови звукона
слідувального походження; аналогічні 
утворення є також в інших мовах, пор. 

ЛИТ. саса <<Прикраса•>, КОМі-зир. tsatsa 
<<іграшка•>. - Фасмер IV 320; Stawski І 
54; Rozwadowski RS 1 2, 75; St. prast. П 
102-103; Machek ESJC 92; Toivonen 
FUF 19, 158.- Пор. цЯця. 

чаша <<ПОсудина ДЛЯ ПИТТЯ•>, [чах(о)
вина) <<Верхня частина ярма•>, чашечка 
<<(бот., анат., спец. УРС); [стільник ЛJ.>, 
чашина <<верхня частина ярма•> УРС, 
чашка <<мала чаша; ізолятор на стов
пах СУМ; [верхній круг у гончаря Дз; 
верхня частина ярма; (анат.) стегно у 
тварини Л]», чашник (іст.) <<боярин або 
чернець, що відав винним nогребом і 

роздавав напої під час трапези•>, чашо
вина <<Верхня частина ярма•> УРС, [на
чашніІ (бот.) <<чашечкоквіткові, Calyci
florae•> Ж, підчаший (іст.) <<Придворна 
службова особа», [підчашникІ «ТС.•> 
Нед, ст. чашка <<череп•>; - р. бр. др. 
чаша <<Чаша; ПрИГОЩаННЯ; ДОЛЯ, жереб•>, 
!\. czasza, Ч. c(se, СЛЦ. casa, ПОЛаб. COSO, 

болг. м. чаша, схв. чаша, слн. casa, 
СТСЛ. 'І"Ш"і - ПСЛ. casa; - рОЗГЛЯдаєть
СЯ як споріднене з прус. kiosi ( < *kiose, 
*kiasё) <<кубок•> (Meillet RS1 2, 66-67; 
MSL 9, 373; Фасмер IV 320), хоч, на 
думку інших дослідників (Bruckner 
AfSIPh 20, 490; Bern. І 137), пруське 
слово є запозиченням з праслов'янсь
кої мови; імовірний зв'язок з етимоло
гічним гніздом кореня *kos- І kes-, до 
якого належать коса, косИти, чесати 
тощо, з первісним значенням слова 
casa як <<ВИрізане, видовбане•> (Мель
ничук Зтимология 1966, 23 1-232); 
псл. casa пояснювалося як похідне від 
cesati з семантичним розвитком <<Шка
ралупа, кора, луска•> < <<чесати, відділяти, 
розділяти•> (Jakobson Sc.-SI. IV 306-
307), пор. схв. (ех.) [ча(х)ура] <<чашечка 
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чаяти 

жолудя•> (сюди ж, мабуть, і укр. 
[чах( о)вина) <<Верхня частина ярма 
(чашина)•>); менш переконливе пов'я
заі-Іня з JІит. kiausas <<череп•> (Младе
нов 680, РФВ 62, 262; Bezlaj ESSJ І 
7 4) або з дінд. ca~akas «кубок•> (Hub
schmann І 187); тлумачилося також як 
іранське запозичення (ЧерньІх ІІ 376; 
Skok І 299; Bern. І 137; Schrader Real
lex.ikon І 369; Vasmer RS 1 б, 173); мож
лива також формальна реконструкція 
розвитку псл. casa: casa < *kёsa < 
*kexa < *kёxja < *kёsja (від *kёs- > 
ces-ati, укр. чесати). - Фасмер IV 
320; Преобр. ІІ, вьш. последний 55; 
ЗССЯ 4, 30-31; Добродомов Зти
мология 1968, 191; Stawski І 114; Lehr
Sptawinski-Pol. 83-84; St. prast. ІІ 
117-118. -Див. ще чесати. 

[чашоrубокІ (бот.) <<Chiloscyphus Cor
da•> Mak; - неясне; можливо, частко
ва або неточна калька греко-латинської 
(латинізованої грецької) назви рослини, 
що становить собою складне слово, пер

ший компонент якого chilo- пов'язаний 
з гр. хІМ<;; <<зелений корм (для худоби), 
фураЖ•>, а друГИЙ - З Гр. O)(U<JIO<;; <•ЧаШ
ка, кухоль•>; пор. також лат. (з грець
кої) scyphus <•чаша, кубок, бокал•>. 

[чашокривець (пушистий)І (бот.) 
<•плетуха пухната, Calystegia pubescens 
Willd.•> Mak; - назва утворена з основ 
слів чаша та крИти як калька лат. 
Calystegia, що походить від гр. халu~ 
(бот.) <<чашечка•> та атtуГ] <<обгортка•>; 
назву рослині дано через наявність при
квіткових листочків (обгорток) біля ос
нови чашечки. - Нейштадт 448. -Див. 
ще крИти, чаша. 

чаяти <<Чекати, сподіватИСЯ>> СУМ, 
[чающийІ <<дбайливий; розбитний•> ЛЧерк, 
[ чайом) <<ПричаЇВШИСЬ•>, [знечаяj <•зне
нацька•> Л, зачаі'ти, [нечайний] <<Не
сподіваний; безнадійниЙ•> Ж, [нечаємий, 
нечаянийІ «ТС.•> Ж, [нечаянно] Ж, при
чаі'ти <<Притаїти (про почуття, думки 
ТОЩО)»; - р. чаять <<СПОДіВаТИСЯ», др. 
чаяти <<чаяти, сподіватися; досліджу
вати•>, п. czaiC si~ <•Підстерігати, чатува
ти•>, болг. ст. чаЯние <<сподівання•>, схв. 



чвак 

СТ. чаjати <<ЧеКаТИ•>, СТСЛ. 'IAW.'Т'tt <<СПО
діВаТИСЯ•>; - ПСЛ. cajati; - СПоріднене З 
дінд. c~yati «Спостерігає; побоюється•>, 
caras <<вивідувач•>; іє. *kчё(і)-; далі зістав
ляється з гр. п:тіГJІ.ЮІ <<сумую•>, TГ]ptw 
<<вистежую, вичікую, чатую•>; з семан
тичних міркувань малопереконливе по
в'язання (Vaillaпt RES 22, 190) з pociti 
«спочити•>. - Фасмер IV 321; Преобр. 
ІІ, вь1п. последний 55-56; ЗССЯ 4, 10; 
Stawski І 111; Младенов 678; Skok І 
288-289; St. prast. ІІ 107-108; Bern. І 
134; Perssoп Beitr. ІІ 676; Zubaty AfSIPh 
16, 386; Ульянов РФВ 20, 78; Trautmaпп 
124; Meillet MSL ІЗ, 39; Boisacq 968; 
Frisk ІІ 894-895; Pokorпy 636. 

[чвак] <<хвороба худоби•>; - не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з чва
кати «плямкатИ•>, оскільки при захво
рюваннях у тварин нерідко спостеріга
ється слинотеча, що викликає відповід
ні звуки при жуванні. - УРЕ 1964, 
16, 510. -Див. ще чвакати. 

чвакати <<Плямкати; хлюпати•>, чва
котіти, чвЯкати «ТС.•>; - р. чвакать, 
бр. чв.Якаць «ТС.•>; - звуконаслідуваль
не утворення, аналогічне до джв.Якати; 
можливо, також результат метатези у 

слові чавкати; припускається зв'язок 
з р. [ чакать) <<стукатИ•>, ч. cakat 
·«бризкатИ•>. - Фасмер IV 32\. -Див. 
ще, чавкати. - Пор. джвЯкати2 • 

ЧВаЛ <<ГаЛоП•>, [чвалай) <<ВаЙЛО, ~Ю
ХТЇЙ•>' [чвал я І <<Клекотання' вирування' 
бистрина•> Нед, [ чваль І <<Тс.; жвавість•> 
Нед, [ чвалем) <<ГалоПОМ>>, чвалом СУМ, 
Нед, [ чвалийІ <<швидкий, спритниЙ•> 
Нед, [ чвалкuй] «Такий, що галопує•> 
тж, чвалати налапувати; плентатися~ 
(друге значення з'явилося, мабуть, 
унаслідок зближення з чапати' чала
пати), чвалувати «Галопувати~. [пр6-
чваль] <<Галопом•> Нед, учвал; - р. 
[чвалать] <<плентатися•> (з укр.), бр. 
[чвалам] <<галопом•>, п. cwat <<галоп», 
рідк. czwat, ч. слц. cval «ТС.»; - через 
посередництво польської мови запози
чене з чеської; ч. cval утворене від 
CVa\ati «СКа КаТИ ГаЛОПОМ», ЩО ВИНИКЛО 
внаслідок семантичної видазміни ч. ст. 

чванитися 

cvalati <<бити, тренувати коней (до га
лопу)•>, похідного від нвн. (бав.) [zwalaп, 
zwalaп, zweilan] <<бити, мучити•>, що яв
ляють собою фонетичні варіанти нвн. 

qualen «мучити•>, утвореного від Qual 
<<мука, страждання•>, спорідненого з двн. 
днн. quala «ТС.•>, лит. gela <<Нестерпний 
біль, мука•>, стсл. жмь, укр. жаль; при
пущення про тюркське походження (SW 
І 356; Bern. І 131) непереконливе.
Фас мер-Трубаче_в IV 321; Stawski І 
110; M~c~1ek ESJC 9\; Holub-Lye~ 115; 
Jaпko CMF 17, 297, LF 65, 46; Simek 
LF 64, 443; Richhardt 41; Кluge-Mitzka 
572. -Див. ще жаль. 

[чванІ <<джбан•> Нед, [ чванець] <<ПО
судина; келих» Нед, ст. чванець; - др. 
чван'Ь, чьван'Ь; - походить від цсл. 
чь&АН"Ь, шо являє собою фонетичний 
варіант слова чьБАН"Ь, до якого зводя

ться укр. джбан, жбан. - Фасмер ІІ 
36-37. -Див. ще джбан. 

ЧВаНИТИСЯ <<ПИШаТИСЯ, бундЮЧИТИ
СЯ•>, [ чванлuвець] <<ЧВаНЬКО•> Нед, чван
ство, чвань, [ чваньбаJ Нед, [чванька] 
~~чванько», чванько СУМ, Нед, чван
лuвuй, [ чваннийІ <<Пихатий, хвалькува
тиЙ•> Нед, чваньковИтий, чванькува
тий, [вuчванкаІ <<вихваляння•> Ж; -
р. чваниться <<чванитися•>; - загаль
ноприйнятої етимології не має; найві
рогідніше виведення псл. [сьvапіtі s~l 
від пасивного дієприкметника мин. ч. 
сьvап'Ь, пов'язаного із незбереженим 
дієсловом *cьvati <<розбухати, надима
тися•> (іє. *кuцеіо <<розбухаю, надимаю
ся•>), спорідненого з гр. xutw <<Вагітнію•>, 
діІІД. svayati <<СТає ВеЛИКИМ, СИЛЬНИМ•>, 
sQпa- «Надутий, розрослиЙ• (Потебня 
РФВ ІІІ 1880, \69-171; ЗССЯ 4, 178-
179); менш вірогідне пов' язання (Stawski 
І 110) зі szczwaпy <<цькованиЙ•> (з семан
тичним розвитком: <,цькованиЙ•> ~ <<до
свідчений, спритниЙ•> ~ <<зарозумілий, 
хвалькуватиЙ•>) і з чьван'Ь, джбан із 
первісним значенням <<НадутиЙ•> (Bruck
пer 68); малоймовірне зближення (Bern. 
І 175) з cuti, укр. чути або припущен
ня ( Фасмер IV 321) про звуконаслідува
льне походження слова. - Преобр. ІІ, 
вьт. последний 56. 
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чвара 

чвара <<розбрат, незгода, ворогуван
ня; [гроза, буря!•>, [чвара] <<Набридлива 
людина•>, [ чварнuйІ <<лайливий,- буркіт
ливиЙ•> Нед, [ чварний] <<буряний; гріз
ниЙ•>, [ чваруватийІ <<схильний до сва
рок•>, [ чварніти] «ставати грізним, стра
шним•> Пі, [вичвари] <<витівки•> Ж, [вu
чваритися] <<одужати•>, [вичварувати] 
<<бешкетувати, утинати•> Ж, [вичварюва
ти] <<Витівати•>; - специфічно україн
ське утворення не цілком ясного похо
дження; можливо, через форму *швара 
постало із евеіра (пор. шмалuти < 
смалuти, шворінь < св6рінь). - Див. 
ще свар. 

[чварахнути] <<тарахнутися, гепну
тися»; - не зовсім ясне; можливо, екс
пресивне утворення на основі слів та
рахнути та чвара. - Див. ще тарах, 
чвара. 

[ чварснути І <<СКазати незрозумілою 
мовою•> Г, Нед; - не зовсім ясне, мо
жливо, утворення звуконаслідувально
го походження. 

[чвати] <<Цькувати; (уїдливо) лая
ти•>; - утворення, що постало внаслі
док спрощення групи приголосних із 
псл. *scьvati <<цькувати•>, до якого зво
дяться також п. szczwac, ч. stv;Нi, 
(cvat), СЛЦ. stvat', ВЛ. SCUWaC, НЛ. SCUWaS 
нс.»; псл. *scьvati пов'язується з нвн. 
Scheu <<острах, побоювання•>, scheuchen 
«відстрашувати, лякати•>, двн. sciuhen 
<<боятися, лякатися•>, свн. schiuhen <<ТС. •>, 
санrл. schey, shey <<лякливий, полохли
виЙ•>, англ. shy нс.•>, що зводяться до 
пгерм. *skeuh(w)a. - Stawski І 110; 
Bruckner 545; Machek ESJC 629; Кluge
Mitzka 644; КІеіп 1440. - Пор. чва
нитися, цькувати. 

[чвах] <<звуконаслідування, що зоб
ражує занурення твердого тіла у в'яз
ку масу чи витягання його з неЇ•> Ме, 
[ чвахкатиІ <<Встромляти чи витягати 
тверде тіло з в'язкої густої маси•> Ме, 
чв яхкот{ти <<Ляпати, хлюпати•>, [ чв Ях
нути] <<стьобнути, шмагнути•>; - зву
конаслідувальне утворення, подібне до 
бах; дієслова можна розглядати як екс
пресивні варіанти до чвакати, жвЯка
ти й ПОД. - Пор. чвакати. 
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чвирінькати 

[чверека] (орн.) <<Чечітка звичайна, 
Carduelis flammea L.•> Шарл; - не зо
всім ясне; можливо, утворене від одно
го з варіанrів звуконаслідування, що 

імітує щебС'тання цього птаха. - Пти
цьr СССР 567. 

чверть <<четверта частина.>, чет
верть <<старовинна міра довжини; ста
ровинна міра сипких тіл», l чвертеньІ 
(мат.) <<КВадрант•> Нед, [чвертівкаІ <<ПО
судина на чверть відра•>, чвертка, 
[ чвертнuк] <<чвертівка•> Нед, [ чвертухаІ 
<<чвертка•>, [ чв{рка] <<Четвірка•>, [ чвірткаІ 
«ТС.», [ чверткувати І Нед, [ чвертува
ти], почв{рний <<четвертниЙ•> Куз, ст. 
чверть; - р. Четверть <<ЧВерТЬ>>, бр. 
чварць, др. четвьрть, п. cwierc, ч. Ctvrt, 
СЛЦ. stvrt', бОЛГ. четв'Ьрт, М. четврт, 
СХВ. чеmврm, СЛН. cetft; - рОЗВИНУЛОСЯ З 
ПСЛ. *cetv•rtь/ cьtv•rtь, утвореНОГО Від 
*cetvьrto, з якого походить укр. чет
вертий. - ФасмеR IV 352; Stawski І 
134; Machek ESJC 107. - Див. ще 
четвертий. 

чвир1 «rap у люльці; відходи в цукро
варінні СУМ, УРС; недагар (вид горілки) 
Г; залишок похмілля в голові Пі•>, [ чвuраІ 
«ТС.•> Нед, [ чвирк) <<ТС. Нед; залишок 
після перегонки спирту Г•>; - р. [ чвирь] 
<<хлібне вино; недогар; горілка•>; - не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з жвір 
<<дрібний білий шлак•> (див.). 

[чвир2 ] <<заметіль, хуртовина•> Нед, 
Пі, [ чвuра, чвирк] «ТС.>> Нед, [ чвuря] 
<<Негода, сльота•>; - не зовсім ясне; мо
ж.пиво, пов'язане із звуконаслідувальним 
чв:Іркати (див.). 

[чвИ:рінок] (ент.) <<цвіркун, Gryllus 
L.•> Нед, [ чвереньк6 Нед, чвірінець 
ВеНЗн, чвірінок Нед, чвірінь6к ВеНЗн] 
«ТС.•>; - звуконаслідувальні утворення, 
які відображають звуки, що видає ко
маха. - Див. ще чвирінькати. -
Пор. цвіркати. 

[чвирінькати] <<цвірінькати, щебе
тати, скрекотати•> Нед, [ чверенькатиІ 
«ТС.•> тж; - звуконаслідувальне утво
рення, аналогічне до цвірінькати, що 
може розглядатися як його фонетич
ний варіант. - Пор. цвірінь. 



чвИркати чеrрава 
-----------------------------

чвИркати <<Плювати; бризкати•>, [ чвір
кати] нс.; цвірінькати, скрекотати•> 
Нед; - р. l чвь'tркать] <<Жадібно й про
ворна ЇСТИ•>, П. CWierkac <<ЦВіріНЬКаТИ•>, 
СЛЦ. cvrkat' <<булькатИ•>, СХВ. чвjжа <<ЦВі
ріНЬКаННЯ, щебетання»; - звуконаслі
дувальне утворення, подібне до цвір
кати (див.). 

[чвірк] (бот.) <<МОдрина європейсь
ка, Larix decidua МіІІ. (Larix europaea 
DC.)•> Mak; - запозичення з польської 
мови; п. [swirk], swierk <<модрина євро
пейська•> пов'язується з укр. смерека 
(BrUckпer 537-538). - Див. ще сме
река. 

[чвіркайло] (ент.) <<цвіркун, Gryl
lus L.•> ВеНЗн; - похідне утворення 
від звуконаслідувального [ чв{ркатиj <<цві
рінькати, скрекотати•>, пов'язаного з чвИр
кати (див.). 

[чвохтіти] <•чавкати, ляпати (про 
болотО•>, l чв6хнути] <<Гепнутися•>; - р. 
[чв6кать] <<цмокати, r.І,ілувати•>; - афе
ктивне утворення звуконаслідувально
го характеру, подібне до квохт{ти; 
пов'язане з вигуком чвах (див.). 

[чеберхнути] <<Штрикнути (но-
жем)•>; - експресивне утворення звуко
наслідувального характеру. 

[чеберчатиІ <<дзенькати, брязкати•>; -
авуконаслідувальне утворення, ана-
логічне бурчати. дзюрчати і под. 

чеберЯти <<дріботіти (ногами)•>, І чи
берачка, чеберЯчка] <•вид танцю Нед; 
особливий спосіб вишивання (?) Г•>, чи
берачки << ?•> Г; - п. czeberjaczka <<ук
раїнський танець•> (з української мо
ви - SW І 380); - не зовсім ясне; мо
жливо, експресивне утворення на основі 
звуконаслідувального чеберчати <<дзвені
ти, брязкати•>. 

чебрець (бот.) <•Thymus L.•>, l чебрu
ця] <<ВИд рослини•>: Торох, торох, сію 
горох - вродила чебриця Г; - фоне
тична видазміна назви чабрець, похід
ної від чабер (див.). 

[чебура] <<чагарник•> Нед; - неясне. 
чебурек (кул.) <<ВИд пиріжка•>, чи

бурек нс.•>, чебуречна; - р. чебурек, 
бр. чабурЗк; - виводиться від тюрк. 

cibarak «ТС.•>, МОЖЛИВО, ПОВ'язаНОГО З 
чаг. cablak <<ПJrаский корж, випечений у 
жиру•>, від якого походить р. l чuбрикІ 
«оладка, млинець•>. - ССРЛЯ 17, 806; 
Фасмер IV 35 7; Радлов ІІІ 1982. 

[чеверниця] (ент.) <<вогнецвітка ба
гряна, Pyrochroa соссіпеа L.•>; - не 
зовсім ясне; можливо, виникло внаслідок 
метатези з * червениця, похідного від 
[ червений І <<Червоний•> і утвореного як 
калька лат. соссіпеа <<(яскраво-)черво
на•>. - Горностаев 150. - Див. ще 
червоний. 

[чеверноrий] «клишоногиЙ•>, [ чивир
н6гийІ <<ТС •> Ва; - фонетична видазміна 
слова шеверн6гий, можливо, під впливом 
чалапати, чвалати і под. - Див. ще 
шеверноrий. 

[чевріти] <<хиріти, марніти•>; - р. 
І чаврить, чавретьІ <<ТС.•>; - очевидно, 
фонетико-семантична видазміна слова 
жевріти <<ДОГОрЯТИ, ТЛіТИ•>, МОЖЛИВО, 
через стадію [*джевріти] (пор. [джа
воронокl <<Жайворонок•>, [жміль] -
джміль - l чміль] <<джміль•> тощо) з 
огJІушенням початкового приголосно

го. - Див. ще жевріти. 
[чев'ЯдітиІ <<ХИріти, чахнути•>, [ча

в' ЯдітиІ <<хиріти, хворіти•>; - псл. 
[*cav\deti], префіксальне утворення, скла
дене з експресивного префікса са- І ее-. 
що виступає, зокрема, в чамріти і че
харда, та кореня V\d-, наявного в псл. 
v~dпQti, укр. в'Янути. - ЗССЯ 4, 
ЗІ.- Див. ше в'Янути.- Пор. 
чамріти, чехарда. 

чеглик (орн.) <<чеrлок, хижий 
лісовий птах (малий сокіл), Falco sub
buteo L.•>; - р. чегл6к, .[чеглик, чог
лок]; - не зовсім ясне; припускається 
зв'язок з др. чегл'Ь <<ПИтомий, справж
ніЙ•>, етимологію якого також не вста
новлено, або з щИголь, де можливе зву
конаслідувальне походження. - Фас
мер IV 295, 323, 498; Воїнrтв.-Кіст. 
164. -Див. ще щИrоль1 • 

[чеrрава] (орн.) <<крячок чорний, 
Hydrochelidoп піgга L.•> Ку з, [ чиграваІ 
<•Тс •> Ша рл; - р. [ чаграваІ «мала чай
ка, Steгna caspia•>, l чеграва] «ТС.•>; -
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не зовсім ясне; російський відповідник 
пов'язують (Фасмер IV 310) з р. чаг
равьtй <<темно-сірий; буриЙ•>, запо~ич~
ним з тюркських мов (пор. чаг. cagar 
<<булаНИЙ•>, каз. sayar <<СіроОКИЙ~, алт. 
sokl.ir <<СТрокатИЙ•>, чув. tSagiJГ <<ЖОВТа
ВИЙ, бурИЙ•>). 

[ чезнути І <<ЗНИКати; [гинути' поми
рати ЛЧерк]•>, [изчезаІ <<Примара•> Пі; -
р. [ чезнуmь] <<ЗНИКати; ПрОПадати; ГИ
НУТИ>>, бр. [ чЗзнуцьІ <<чахнути, сохну
ТИ•>, п. рідк. czezпq_c <<чахнути, пропа
дати•>, бОЛГ. чезнем <<ТУЖУ за ЧИМОСЬ 
(кимось)•>, м. чезне <•Пропадає•>, чезнее 
<•ТУЖИТЬ, нудИТЬСЯ>>, СХВ. чезнуmu <<Жа
дати; заздрити; тужити; прагнути•>, стсл. 

ЧЕзнжтн <•Виснажуватися; чахнути•>; -
ПСЛ. CeZПQti ПОВ'язане З cezati <•ГИНУТИ>> 
і kaziti <•занапащати, знищувати•>, укр. 
[казuти]; очевидно, продовжує експре
сивне і є. *keg- І k~eg-; і є. відповідника
ми вважаються фарер. hvokka (мин. ч. 
hvakk) <•Здригнутися від жаху; швидко 
зменшуватися, зникати•>, дісл. hvika 
(мин. ч. hvak) <<Хитатися; відступати, 
поступатися•>; менш певний зв'язок з 
лат. сопquіпїsсо (перф. coпquexi) <<схиля
юся•>, лит. kaseti <<сохнути, в'янути•> 
(Machek Recherches 29; Fraeпkel І 227), 
дінд. k~itJati <<знищує•> ( Otп~bski - див. 
ЗССЯ 4, 101 ). - Фасмер IV 323; 
ЗССЯ 4, 100-101; St. prast. ІІ 188-
189; Stawski ІІ 111-112; Младенов 680; 
Skok І 320; Bezlaj ESSJ І 81; Вегп. І 
153-154; Meillet MSL 14, 338; Zupitza 
GG 58; Trautmaпп 133. - Пор. казйти. 

[чей! <<Либонь, може•>, [ ченьІ «ТС.•>; -
пов'язане із займенниковим елементом 
ее (че), СПОрідНеНИМ З бОJІГ. че <<ЩО•>, 
лат. -que <•і•>, дінд. са, ав. са, гр. тt не.•>, 
що сягають іє. *que <<Ї»; кінцевий -й мо
же бути залишком енклітичної частки і, 
кінцеве -нь - заперечної частки ні. -
Фасмер IV 323-324; Младенов 680; 
Walde-Pok. І 507-508. - Див. ще 

'u І 
ачеи, чи , що. 

чек1 <<документ із розпорядженням 
вкладника банку видати пред'явникові 
певну суму; талон до каси (або від ка
си) із зазначенням суми~; - р. болг. 
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М. чеК, бр. ЧЗК, П. czek, Ч. sek (з Н. 
Scheck), cek, слц. sek, СХВ. чек, слн. 
cek; - запозичення з англійської мо
ви; анг;ІJ. cheque, (амер.) check <<ТС.•> 
виводиться від ар. ~akk <•договір, кон
тракт, документ•>, похідного від перс. 
cak не.•> (Фасмер IV 324; Holub-Lyer 
465; Юuge-Mitzka 639); етимологізуєть
ся також (Черньrх ІІ 376-377; Kopalir\ski 
193; Lokotsch 140; Chambers 69) як по
хідне від англ. check <<шах; перепона; зу
пинка, затримка•>, шо зводиться до перс. 

shah <<Шах, цар•>. - Преобр. ІІ, вь1п. по
следний 57; КІеіп 272. -Див. ше шах. 

чек2 <•рисове поле•>; - р. чек «ТС.•>; -
запозичення з тюркських мов, пор. тур. 

rreke <<жеребок•>, крим.-тат. чіікі <<бороз
на•>; можна припускати такий розвиток 
значення: <<жереб•> ~ <<ділянка, що роз
поділялася за жеребом•> ~ <<ділянка (зок
рема, засаджена рисом) узагалі•>. -
Радлов ІІІ 1949. 

чек3 (у виразі на чеку <<Насторожі, 
напоготові•>); - р. начеку «ТС.•>;- по
хідне від чекати; р. начеку є, очевид
но, запозиченням з української мови, 
див., напр., словничок <<НеудобопонятньІе 
южнорусские слова•> ( «Основа•>, 186 І І І, 
9), де воно перекладається російським 
<•настороже•>. - Желтов ФЗ 187616, 
75; Фасмер IV 324. - Див. ше чекати. 

чека1 <<Стрижень, клин, затичка•>, [ чо
каІ <<затичка; кілок у колеса•> Бі; - р. 
чека <<СТрИЖеНЬ, ЩО ВКЛадаЄТЬСЯ на 
кінцях осей, болтіВ•>; - певної етимо
логії не має; непереконливе припущен
ня про зв'язок із чекан (WZKM 34, 
219), як і зближення з нвн. Steckeп <<Па
лиця•> (Горяев 409); можливо, результат 
семантичної видазміни слова чека2 (див.). 

чека2 <<велика довбня•> Бі, [ чакуха І 
<•довбня•>, [ чекухаІ «ТС.•> Л, [ чекушаІ 
<•довбенька, якою б'ють рибу на гач
ку•>; - р. [ чекуша] <•довбенька на ри
бу•>; - виникло, можливо, шляхом 
зворотного словотвору від елі в тюрк
ського походження чекуха, чекуша, по
в'язаних із тур. rrekirr <<МОЛОТ, МОЛОТОК>>, 
rroki.irr «ТС.•>, чаг. cekQs <•ДОВбНЯ, дубина•>, 
cekQz «ТС.>>, карач. чёгюч <•МОЛОТОК>>, ШО 



чекан 

споріднені з тур. <;akmak <<бити, карбува
ти•>. - Фасмер IV 326; Радлов ІІІ 1952, 
2037; Kunoss KSz 10, 99; 16, 216. -
Пор. чекан 1 • 

чекан 1 <<Вид старовинної зброї; зна
ряддя для карбування; кирка, мотика•>, 
[чок:ан] <<кирка, мотика•> Нед, [ чук:анІ 
<<КИрКа•>, чек:анк:а, чеканник:, чеканний, 
чек:анuти СУМ, Нед, ст. чек:ан'Ь; - р. 
бощ. чекан «ВИД староВИННОЇ зброЇ; 
кирка, мотика; знаряддя для карбуван
НЯ•>, бр. чак:ан «ТС.>>, др. чек:ан'Ь <<КИр
ка, сокира•>, п. czekan <<бойовий молот; 
КИрКа>>, czakan «ТС.>>, Ч. саkап, cekan 
~вид зброї (топір на довгому держалні)•>, 
слц. [саkап] <<довга загнута палиця•>, м. 
Чекан <<МОЛОТОК; ПаЛИЦЯ>>, СХВ. чак:анац 
<<МОЛОТОК ВідбиваТИ КОСУ•>, СЛН. cekim 
<<бойовий молот; ікло кабана•>;- псл. 
саkап-ь/ cekan-ь; - давнє запозичення з 
тюркських мов, пор. чаг. cakan <<бойова 
сокира•>, пов'язане з тур. rrakmak <<би
ти, карбувати•>; менш вірогідне пов'я
зання (WZKM 34, 219; Fick І 22) з ав. 
cakus- <<КИДаЛЬНИЙ МОЛОТ, КИДаЛЬНа СО· 
КИра•>, перс. cakus <<МОЛОТОК•>; думка 
(Mikl. ТЕ! І 274) про безпосередній 
зв'язок із тур. <;eki<; <<молотоК•> безпід
ставна. - Фасмер JV 324-325; Пре
обр. П, вь1п. последний 57-58; ЗССЯ 
4, 12; Черньrх ІІ 377; St. wyr. obcych 130; 
Stawski І 115; Kopaliris~i 193; Holub
Lyer 116; Machek ESJC 93; Mikl. EW 
419; Вегп. І 134-135; Gombocz 56-
57, RS1 7, 187; Lokotsch 31. 

чекан2 (орн.) <<рід птахів родини 
дроздових, Saxicola L.•> СУМ, ч.ек:
ксінчик: <<Вид чекана, Saxicola rubicola 
L.•> Нед; - р. ч.ек:ан «чикалка•>, ч.ек:
ксін «ТС.>>, бр. ч.ак:ан; - назва звукона
слідувального походження - від крику 
(туї)-ч.ек:-ч.ек:, що його видає цей 
птах. - Птицьr СССР 449. 

ЧеКаНЙТИ -ДИВ. ЧеКаН1 , 
[чекаР.І <<маленькі діти•> Г, Нед; -

р. [чек:арь] «ТС.•>, бр. [ч.ек:орда] <<Поросята; 
(перен.) діТИ•>; - не зовсім ясне; припус
кається походження від незасвідченого 
звуконаслідувального дієСJІова *ч.ек:отать, 
пор. р. щек:отать. - Фасмер IV 325; 
Преобр. ІІ, вьrп. последний 58. 

чеклИти 

чекати <<СПОДіВаТИСЯ, ЖДаТИ>>, ч.ек:а
тuся, [чека] <<сторожка•> Нед, [ч.ек:алоІ 
<<ВИд рибальської сітки•> Нед, ч.ек:альня, 
[ ч.ек:алийІ <<СПоді ва ниЙ•> Нед, чекаль
ний, оч.{к:увати, переч.ік:увати, [поч.
к:атиІ <<Почекати•>, [поч.ек:альня] <<Перед
покіЙ•>, ст. ч.ек:ати; - р. [ ч.ек:атьІ <<Жда
ТИ•>, бр. ч.ак:аць, п. czekac, ч. cekati, 
болг. [ ч.ек:ам] <<чекаю•>, м. чек:а «чекає•>, 
СХВ. чекати «ЧекаТИ>>; - ПСЛ. cekati 
тлумачиться як результат а-тематизації 
початкового *cekti, спорідненого з лит. 
kakti <<досягати, хапати•>, лтс. kacet <<Ха
пати, діставати рукою•>, прус. kakiпt 
<<ТС.•>; ЯК ПОХідна від cekati форма ре
КОНСТруюєТЬСЯ ТаКОЖ ПСЛ. cakati <<Че· 
кати•> {пор. n. ст. czakac <<чекати•>, ч. 
СТ. cakati, СЛЦ. cakat', ВЛ. cakac, НЛ. 
cakas, болг. чак:ам «чекаю>>, ех. cakati 
<<ЧеКаТИ•>, СЛН. cakati <<ТС.•>), ЩО ВИНИК
Ла в результаті подовження вокалізму 
кореня (е > а) в ітеративно-дуративній 
формі; для псл. cakati (при вторинному 
cekati) припу<;калася спорідненість з 
cajati (Meillet Etudes 163; Sfawski І 115; 
St. prast. ІІ 108-109).- Фасмер-Тру
бачев IV 325; Преобр. ІІ, вьrп. последний 
58; ЗССЯ 4, 13, Зб; Bruckner 75; Machek 
ESJC 96; Младенов 678; Вегп. І 134. 

чекіст <<Працівник Надзвичайної ко
місії ДJІЯ боротьби з контрреволюцією, 
саботажем та спекуляцією•>; - р. болг. 
ч.екuст, бр. ч.зк:іст, п. czekista, ч. слц. 
cekista не.•>; - запозичення з російсь
кої мови; р. ч.ек:uст утворене від слова 
Чека, що є абревіатурою до назви Чрез
вьtч.айная комиссия (по борьбе с контр
реgолюцией, саботажем и спекуляцией); 
р. чрезвьtч.айньtй етимологічно пов'язане 
з укр. через і звикати. - Див. ще зви
кати, комісія, через. 

[чекіт] (орн.) <<Сірий соrокопуд, La
пiLІS excubitor L.•>, [ ч.екут «сорокопуд 
жулан, Laпius collurio L.•> Шарл; - на
зви утворено від звуконаслідувального 
вигуку ч.ек:-ч.ек:, що імітує крик цих 
птахів. - Птиць1 СССР 419-420, 424-
425; Воїнств.-Кіст. 292, 294. -Див. ще 
чекотати. 

[чеклйти] <<Четверити (з'єднувати 
дві пари коней)» Нед, [ч.ек:луватиІ «ТС.•> 
Нед; - неясне. 
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[чеклоня] <<ВИд чоловічого одягу•> 
Нед, чеклИнь <<ВИд верхнього довгого одя
гу•>; - не зовсім ясне; можливо, nерві

сно *чехл6ня, утворене від чех6л <<ЧО
хол•> (пор. ЧеХЛИК <<КОрОТКа ЧОЛОВіЧа СО
рочКа•>). -Див. ще чохол. 

[чекман] <<короткий каптан галиць
кого міщанина•>, t чекмень] <<ТатарСЬКИЙ 
верхній одяг•> Нед, [ чекміль] <<кобеняк 
з овечого сукна•> Л, [ чекмєнь, чик
мИнь, чикмінь, чикмtень] <<ТС.~ Л, [ черк
мЄнь] «ТС.•> ЛПол, ст. чекмень; - р. 
чекмень <<ЧеКМеНЬ>>, бр. ЧЗКМеН.ь <<ТС.>>, П. 
czekmaп <<Чекман, чекмень•>, болг. чек
мен <<чекмень•>; - запозичення з тюрк

ських мов, пор. тур. yekmen <<верхній 
ОДЯГ•>, чаг. уйг. КрИМ.-ТаТ. cakman «ТС.>>, 
тат. cikman <<сукняний каптан•>. -
СІС2 924; Фасмер lV 325-326; Пре
обр. ІІ, вьІп. последний 59; Дмитриев 
550; St. wyr. obcych ІЗО; Mikl. EW 418, 
ТЕІ І 275; Bern. І 139; Радлов ІІІ 1956, 
2113; Lokotsch 33. - Пор. сукман. 

[чеконіти] <<стікати, накрапати•> 
Нед; - фонетичний варіант слова цЄ
коніти (див.). 

[чекотати] <<скрекотати•>; - р. [ че
котать] «ТС.•>; - ЗВУКОНаСjІідуваЛЬНе 
утвореННЯ, аналогічне ДО СОКОтати, ЦОКО
тати і под. 

ЧеЛеН - ДИВ. ЧЛеН. 
[чело] «Перший сорт вина•> Дз; -

р. [ чел6] <<Найкраще вино першого зли
ву•>; - запозичення з російської мови; 
р. [ чел6] виникло внаслідок переносно
го вживання слова чел6 (заст.) <<чоло, 
лоб•> як позначення чільного, тобто пер
шого сорту вина. -Див. ще чоло. 

чель <<розповідь, декламація•> (у кон
тексті: славні герої при боянській челі, 
при грі мездари празник закінчили ... ) 
Пі; - неясне; можливо, семантику сло
ва витлумачено неточно: слово чель по

значає не розповідь, декламацію, а му
зичний інструмент (пор. схв. чёло <<віо
лончель~), указуючи описово на серб
ський народний інструмент типу скри
пки (як відомо, серб. гі)сле «rусла•> на 
відміну від східнослов'янського гусел 
були не щипковим, а скрипковим ін-
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струментом; пор. також ч. housle 
<<скрипка•>). 

челюст і <<зовнішній отвір nечі•>, [це
л юс ті Л, чалє(снік Л, челеснuк Г, 
челіеснік Л, челісн.ік Л, челЮсн.uкu Г, 
челюстu Г] <<ТС.>>, [челюсть] <<ТС.; ще
лепа Нед; звід печі до•>, [межиче
люсний] <<Міжщелеповий•> Ж, [почелюст
ки] <<Місце під челюстями•> Нед, [п6че
люстьІ <<Ляпас•> Нед, [почелЮснутиJ <<да
ти ляпаса•> Нед, [почелюсткувсіти] <<ТС .. •> 
Нед; - р. др. челюсть <<щелепа; [че
люсті печі]», бр. чалеснікі <<чел юст і •>, 
п. czelusc нлибокий отвір; паща; бе
зодня; челюсті; ст. щока•>, ч. celist <<Щеле
па; челюсті•>, слц. cel'ust' <<ТС.•>, вл. 
ceJesno <<ЩеЛеПа>>, НЛ. ce[isco <<ТС.•>, ПО
лаб. ci\aЦSt <<НИЖНЯ щелепа•>, бОЛГ. че
люст <<щелепа>>, м. челуст, схв. чё;ьуст, 
CJ\H. ceJjust, СТСЛ. Ч€1\ЮС'l'Ь <<ТС.•>; - ПСЛ. 
cel'ustь; - не зовсім ясне; розглядається 
як складне слово, першою частиною яко

го є сеІо (укр. чоло}, а другою -ust- від 
usta (укр. уста); виникло як праслов'ян
ський новотвір і тому не має відnовід
ників в інших індоєвропейських мовах; 
м'пкість -1'- пояснюється тим, що пер
ший компонент слова пов'язаний без
посередньо з формою сеІь, похідною від 
сеіо (ЗССЯ 4, 43-44); друга половина 
слова тлумачиться також як суфікс '-ustь 
(Bruckner 75; St. prast. ІІ 136-137) 
або -stь при давній u-основі, пов'язаній 
з r.оренем і є. *kel-І ker- <<різати•> > <<Жува
ти·>, засвідченим у лтс. cernok(s)lis <<кут
ній зуб•>, дінд. carvati <<жує•> (Specht 
169-170; Stawskil 116), чи -ostь при 
основі *celju- < *kheleu-, спорір_неній з 
гр. хє.Мv11 нуба•> (Machek ESJC 97). -
Фокмер IV 330; Преобр. ІІ, вьm. послед
ний 61; Микуцкий ИОРЯС 1855 І 4, 368; 
Holub-Lyer 117; Schuster-Sewc lll; 
Млаценов 681; Skok І 305;, Bezlaj ESSJ 
І 77; Mikl. EW 31; Meillet Etudes П 286; 
Bern. І 142. -Див. ще уста, чоло. 

ЧеЛЯДЬ <<НаселеННЯ феодаЛЬНОЇ ВОТ
ЧИНИ (іст.); [наймити, слуги; молодь; 
жіноцтво; родина СУМ; почет; родичі 
мелодих на весіллі Ме; люди, яких на 
веr:ілля спеціально не запрошували Мо]», 
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[ челедь І <<МОЛОДЬ•> Бевзенко, челідь J чИ
лядь <<ТС.•> Бевзенко НЗ УжДУ, челЯда 
<<молодь; жінки; наймити, слуги•>, че
лядИн (іст.) <<слуга, наймит; [дорослий 
син, доросла дочка; поважна людина 

Л]•>, [ челєдИнІ <<слуга» Нед, [челядИна] 
<<Жінка, дівчина СУМ; порядна жінка; 
хазяйка Дз НЗ УжДУ 26/2•>, челядИ
нець (іст.) <•[слуга]•>, челядИнка <<СJІуж
ниця; наймичка•>, челядfн <•дорослий син; 
nоважна людина•> Л, [челЯдка] (іст.) 
<<служниця, наймичка•>, [ чалЯдка, челЯд
ниця] <<ТС.•> Л, челЯдна <•Людська•>, че
лЯдка <<Наймичка•>, [ челЯдний] <•стосов
ний до слуг Г; порядний, гарниЙ•> Дз НЗ 
УжДУ 26/2, [челЯдник] (іст.) <<слуга, 
наймит; підмайстер, робітник; місце в 
церкві для жінок; член родини Дз НЗ 
У жДУ 26 /2; учень килимника Мо•>, 
[челяднік] <<НаймиТ•> Л, [челядників на] 
Бі, [челЯдниця] (іст.) <<служниця•>, челЯд
ницька <<ТС.•>, челядня, [ челядниченко] 
Бі, [челЯдна J <<багато жінок, багато 
слуг•>, [ челЯдчd] <•член родини Нед; 
людина Дз НЗ УжДУ 26/2•>, [чилЯння] 
~людина•> Дз НЗ У жДУ 26/2, [ челяд
никувати] <<слугувати, наймитувати•>, 
[челЯнник] <<член сім'Ї•> Дз НЗ УжДУ 
26/2, СТ. челядь; - р. челядь (зб. іст.) 
«дворові слуги; [діти]». бр. чЗлядзь <<Че
лядь, слуги•>, др. челядь <•ТС.», 11. czeladi 
щомашня челядь•>, ч. celed' не.; члени 
роду•>, СЛ!{. ceJ'ad' <•рід; НаЙМИТИ; МО
ЛОДЬ•>, ВЛ. ceJedz <•ДОМаШНі слуги; ЧJІеНИ 
роду•>, нл. сеІаі <•челядь, слуги•>, болг. 
челяд <<діти; родина•>, м. челад <•діти 
(як правило, свої)•>, схв. чё;ьад <<жінки 
в домі; сім'я•>, стсл. Ч€1Ш\ДЬ «челядь; 
сім'я•>; - псл. сеІ'аdь, утворене від *сеІь 
(nов'язаного з celo, укр. чол6, celovekь, 
укр. чоловік) за допомоr·ою збірного 
суфікса -jadь (-еdь); далі зіставляється з 
коліно, покоління (ЧерньІХ ІІ 378-379; 
Siawski І 115-llб; St. prast. ІІ 133-
134); не переконує спроба тлумачити 
nсл. cel'adь ЯК ПОХідне Від ТрансфорМО
ВаНОГО l'ud-ь з підсилювальним префік
сом ее- (Machek ESJC 96; Holub-Lyer 
117). - Фасмер-Трубачев lV 330; 
ЗССЯ 4, 40-42; Bruckпer 75; Schuster-

чемер 

Sewc І\ О-ІІІ; Skok І 305-30,6; Bezlaj 
ESSJ І 77; Bern. І 141; Meillet Etudes ІІ 
323; Pokorny 640. - Див. ще чо
ло. - Пор. чоловік. 

[чембар] (бот.) <•чабер садовий, Sa
tureja hortensis L.•> Mak; - фонетична 
видазміна слова чабер, можливо, під 
впливом 11. czq_br, czq_ber <<Satureia hor
tensis L.•>. - Stawski І l\4. - Див. ще 
чабер. 

[ чембор] <<Напівшовкова кольорова 
хустка, якою підперезуються поверх 
пояса селянки в Стрийському повіті•>, 
[чембір, чимбір] <<Крайка, пояс•>;- р. 
чембур <•повідець коНЯ•>, бр. чамбур 
<<Те.•>, п. ст. cymbury, cymbor, czymbury 
<•кайдани•>, боJJГ. чембер <•Хустка; [об
руч]•>, м. чембер <•обруч; жіночий голов
ний убір•>, СХВ. чембер «Чадра, паран
джа•>; - запозичення з тюркських мов, 

для більшості слов'янських мов, оче
видно, з турецької; пор. тур. <;ember <<об
руч; залізна обручка, кільце; круг ре
шета; обід; довга жіноча пов'язка на 
лобі•>.- Фасмер IV 331; Mikl. ТЕІ І 275, 
ТЕІ Nachtr. ІІ 95. 

[чемелнна] (бот.) <<бруслина євро
пейська, Euonymus europaeus L.•> Нед, 
Mak; - неясне. 

чемер1 (в ет.) <•ХВОроба КОНеЙ>>, че
м ір <•те. РУС; біль у животі Г; біль у 
ділянці серця Нед», [ чемеrі] <<ХВОроба 
хребта•> Нед, [зчемерИтися <<дістати че
мір•> ВеЛ, [зачемерИтися] <<запаморо
читися•> Ба; - р. чемер (вет.), бр. чі
мер <<чемериця; гіркота•>, др. чемер'Ь 
<<О'Гр~та•>, п. [cemir, ciemier, ciemierz, cze
micrj <•Хвороба; біль; задишка•>, ч. слц. 
cemer <<ПУХЛИНа; згусток крові•>, боJІГ. 
чемер <<Велика турбота, ТЯЖКа МуКа•>, М. 
че.чер <<ТС.; отрута•>, СХВ. Чемер «Отрута; 
ГНіВ, скорбота•>, СЛН. cemer <<ОТрута, ГНіЙ, 
жовч; гнів•>, цсл. Ч€М€р'"Ь <<чемериця (от
руйна рослина)•>; - ПСЛ. cemer-ь/ 
cernera <<отруйна рослина (здебільшого 
чемериця); рослинна отрута»; - спорід
нене з лит. kemeras (бот.) <•сідач, Eupa
torium L.•>, лтс. cemerir;s <<чемериця•>, 
двн. hemera, нвн. [Hemern] <•ТС.•>, далі з 
дінд. camarika- (бот.) <<Bauhinia variegata•>, 
kamaJam <<ЛОТОС•>, Гр. Хаj..Іарщ; (бот.) 
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<<дельфініЙ•>, хаІ-ч.юрщ; (бот.) <<аконіт•>; іє. 
*kemer-; менш обгрунтовані спроби роз
глядати псл. сеmегь як утворення з 
експресивним префіксом ее- від іє. *mеr
(<ГірКИЙ•> (Ho!ub-Kop. 9І) або зіставляти 
з к.омар (Соболевский Slavia 5, 445). -
Фасмер-Трубачев lV 33 І-332; Пре
обр. 11, вьш. nоследний 62; ЗССЯ 4, 
52-53; Bruckпer 62; Siawski І 99; St. 
prasi. 11 ІЗ8-І39; Machek ESJC 97; 
Младенов 68І; Skok І 306; Bezlaj ESSJ 
І 77-78; Bern. І І42-І43; Muhl.
Endz. І 372; Fraenkel 25І-252; Matze
nauer LF 7, ЗО; Zupitza GG І ІЗ; Uhlen
beck 88, 43; Petersson Verm. Beitr. ІЗ9; 
Loewenthal WuS ІО, 184; Torp 74; Boisacq 
402; Frisk І 77І; Pokorny 558. - Пор. 
чемерИця. 

чемер2 <<Чуприна•>; - неясне. 
[чемерва] <<малеча•> СУМ;- оче

видно, фонетично й семантично видозмі
нене запозичення з польської мови; п. 
[ciemierwa] <<велика кількість (людей або 
тварин)•> виникло на основі етимологічно 
нез'ясованого уг. tбmer(dek) <<Надмірно 
багато, величезна кількість•>; при запо
зиченні форму угорського слова зміне

но Під ВПЛИВОМ П. ста <<ТеМрява; юрба, 
великий натовп•>. - SW І 325; Barczi 
306, ЗІ6; MNTESz З, 962-963. 

[чемерис] (бот.) <<мірикарія німець
ка, Myricaria germanica (L.) Desv.» 
Mak; - неясне. 

чемерИця (бот.) <<Veratrum L. СУМ, 
[чемерник чорний, Helleborus niger L. 
Mak!», [<tемер] (бот.) <<He\leborus L.» 
Mak, чемернИк. <<ТС.>>, [чемерівка] <<На
стоянка на чемериці УРС; [отруйне зіл
ля з чемериці] Нед•>, [ чемеруха] <<чеме
риця•> Нед, [чемір, чемірнИ~я] «тс., Ve
ratrum L.•>, [зачемерушити] <<запаморо
чити•> Ж; - р. чемерИца, бр. чамярьща, 
п. ciemierzyca, ст. czemierzyca, ч. ce
mefice, СЛЦ. cemerica, ВЛ. cemjer(i)ca, 
болг. чемерИк.а, М. чемерик.а, СХВ. чеме
рик.а, СЛН. cemer(ka, СТСЛ. Ч€М€рНЦА; -

псл. cemerica І cemerika, похідне від псл. 
сеmегь/ cemera <<ОТруЙНа роСЛИНа (пе
реваЖНО чемериця); отруйний сік рос
лини•>. - Фасмер IV 331-332; Пре-
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обр. 11, вьІП. последний 62; ЗССЯ 4, 
51-52; Siawski І 99; Si. prasi. ІІ 137-
ІЗ8; Machek ESJC 97; Holub-Lyer І17; 
Младенов 681. -Див. ще чемер1 • 

ЧеМерка <<ЧОЛОВіЧе верХНЄ вбраННЯ 
з талією та зборками ззаду; венгерка•>, 
[ чамdра, чемера, чемерка, чемерчИ
на'], чумарка, чумарчИна <<Тс.»; - р. 
чемерка, чемарк.а, [чумарка] <<ТС.•>; -
заІі'озичення з польської мови; п. cza
mara, czamarka <<ТС.» через іт. cimarra 
<<довгий каптан•> зводиться до ар. sammur 
<<соболь». - О ІІ 365; Фасмер IV 330-
33 І; Bruckner 72; Lokotsch І44; Meyer
Lubke 626. 

[чемерснути] <<Черконути•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, первісно * че
мdрснути, що постало внаслідок кон
та:'>ІІінації слів черк.dти (черкнути, чер
к.онj}ти) та мdlснути. 

[чемерства <<велика кількість, на
товп; велика родина•> Нед; - очевид
но, виникло на основі запозиченого з 

польської мови [ciemierwa] <<велика кіль
кість (людей або тварин)•>; суфікс -в(а) 
замінено на -ств (а) під впливом збір
них листва і под. - О ІІ 365. - Див. 
ще чемерва. 

[ чемесИти] <<чавити, вичавлювати; 
топтати•>; - ексnресивне утворення, що 

виникло на основі слів місИти, чем
есіти (див.). 

[ чемліт] <<Чоловічий верхній одяг з 
талією та зборками ззаду; чемерка»; -
походить від ст. чемлtт'Ь <<камлот (цупка 
вовняна тканина)•>, що через п. ст. 
czamlet <<ТС.•> пов'язане з фр. camelot 
<<ТС.>), - sw І 369, ІІ 225. 

ЧеМНИЙ <<ВВіЧЛИВИЙ, ГреЧНИЙ, Ша
НОбЛИВИЙ, [добриЙ)•>, нечема <<НеВВіЧ
ЛИВИЙ•>, [нечемник.] <<Нероба, дармоїд•> 
Ж; - сnецифічно українське утворен
ня, що виникло внаслідок утрати nо
ча:гкового к- та семантичної видазміни 
CJJOBa к.чемний. - Див. ще КЧеМНИЙ. -
Пор. нікчемний. 

чемодан <<Валіза, розкидна скриня для 
дорожніх речеЙ•>, [ чамайдан Г, чимайдан 
Нед] «ТС.•>, чемоданник. (сnец.); - р. 
чемодан, бр. чамадdн, п. [czemadan, 



чемпіон 

czemodan, czumadan] (з української мо
ви - SW І 382); - через тюркське по
середництво (тур. camadan <•Шафа або 
скриня на одяг; гардероб•>) запозичене з 
перської мови; перс. jamadan <•Місце для 
зберігання одягу•> утворене зі слів jama 
«одяг•> та dan <•сховище•>. - Акуленко 
142; Фасмер-Трубачев IV 332; Пре
обр. П, вьrп. последний 62; Черньrх ІІ 
379; Корш ИОРЯС 7/l 47; Mikl. ТЕІ 
289, ТЕІ Nachtr. І ЗІ; Bern. І 143; Lo
kotsch 52; Радлов ІІІ 1940. 

чемпіон <•nереможець змагань на 
першість із якогось виду спорту•>, чем
піонат, чемпіонство; - р. чемпи6н, 
бр. чзмпіён, боJІГ. м. шампи6н, схв. 
шампuон; - запозичення з англійсь
кої мови; англ. champion <•борець; пе
реможець•> походить від фр. ст. champion 
нс.•>, що виникло з пізньолат. campio
nem - форми знахідного відмінка від 
campio <•боєць, (букв.) той, що завойо
вує поле•>, утвореного від лат. campus 
«nоле•>. - СІС2 924; Фасмер IV 332; 
Чернь1х ІІ 379; Вуjаклиjа 1090; Meyer
Lubke 379; КІеіn І 266. - Див. ще 
кампанія. -Пор. шампіньйон. 

[чемсати] <•лупити, чухрати Г; шви
дко йти, квапитися, бігти Нед•>, [чем
хати] <<Квапитися, бігти•> Нед, [ чемшИ
ти І «ковзати•> Нед, [чемсаник:І <•обчух
рана смерека•> ВеНЗн; - не зовсім яс
не; можливо, експресивне утворення, що 

виникло в результаті контамінації слів 
кремсати (див.) і чесати (див.). 

[чемурник] (бот.) <<буркун жовтий, 
Melilotus officinalis (L.) Desr.•> Mak; -
не зовсім ясне; можливо, походить з 

nервісного *джемурник:, *джамурник:, 
nов'язаного з [джdмурнийІ <•гарний, при
ємниЙ•>, оскільки ця рослина, як і всі бур
куни, є добрим медоносом. - Вісюліна
Клоков 219.- Див. ще джамурний. 

[ченбурити] <•бити•> Ва; - очевид
но, експресивне утворення, що виник

ло на основі слова [бурити] <•руйнува
ти, нищити•>, ускладненого експресив

ним префіксом че( н)-. 
[ченrів] <•дзвінок; (перен.) підгорля, 

воло•> ВеУг, Лизанець НЗ УжДУ 26/2, 

чепель 

[ ченгевuстий, ченговuстий] <•волас
ТИЙ•> ВеУг; - запозичення з угорської 
мови; yr. csengo <•дзвоник•> - активний 
дієприкметник теперішнього часу, (букв.) 
<•той, що дзвонить (дзвенячий)•>, пов'я
заний з дієсловом cseng <<дзвонить•> зву-
конаслідувального nоходження. 

Barczi 38; MNTESz І 499. . 
[ченчик] <•невеличка муха, яка во

диться в лузі•> Ва; - очевидно, фоне
тичний варіант слова [дженчик:] <•гедзь, 
овіД>>. -Див. ще дженчик. 

[ченчух] (бот.) «ВИд рослини•>; -
не. зовсім ясне; можливо, експресивне 

утворення на основі [дженжеруха] «Кра
соля велика, Tropaeolum majus L.•>. -
Див. ще дженджеруха2 . 

[чепак 1 ] <<ВИд рибальської сітки•> 
ВеЗа; - неясне. 

[чепак2 ] (зоол.) <<Заєць-біляк, Lepus 
timidus L.•> ВеНЗн; - неясне. 

[чепаканя] (назва вівці) Дз Доn. 
УжДУ 4, 108; - не зовсім ясне; мож
ливо, похідне від [ чепdк] <•чепець•> через 
світле забарвлення голови вівці, яке 
створює враження чепця. - Див. ще 
чепець. 

[чепель] <<Ніж з відламаним кінцем», 
[чеnелик:] <<СКЛадаНИЙ НіЖ, ЩО ВИСИТЬ у 
чоловіків на поясі; зубчастий ніж для 
розщеnлювання лика Г; зіпсований скла
даний ніж Пі•>, [чепелuна] <•ніж з відла
маним кінцем•>, [чепелЯ] (зменш. від че
пель), [ чеп[ль] <<ніж з дерев'яною колод
кою•>, [чепелЯти] <•nогано грати•>, [че
пельгdти J <<Пиляти (ножем).>. [ чепулЯ
ти] <•різати тупим ножем; іти шкутиль
гаючи•> Нед; - р. [чепель] <•лопаточка 
для очистки прядива від костриці», бр. 
чапяла <•Чаплія•>, п. ст. Czepiel (ім'я), 
Ч. cepeJ <<КЛИНОК; лезо, ВіСТрЯ», СЛЦ. cepeJ' 
<<ТС.», боJІГ. [чепелІ <<сварлива людина•>, 
СХВ. СТ. сере[а <<КJІіЩ»; - ПСЛ. сереl-ь/ се
реJь/ сере! а є похідним з суфіксом -еІ
від основи сер-/ сар-, експресивної за 
своїм походженням і, очевидно, пов'я
заної з дієсловом capeti / capati; сnроба 
визести ч. сере і, укр чіпель з первіс
ною *pelo, пов'язаного з дінд. phala- <<Ле
зо ножа•>, до якого додано підсилюваль-

295 



чепера 

ний префікс ее- (Machek ESJC 98), 
сумнівна. - ЗССЯ 4, 16-19, 54-55; 
St. prast. І! l4l. -Див. ще чапати. 

[чепера] <<розсоха, розвилка•>, [ча
пера ВеЗн, чеперга Г, чепери Нед, 
чипера Нед] не.•>, l чепергатuй] <<роз
сохуватиЙ•> ВеНЗн, [ чепіргатий] <<суч
куватиЙ•> Нед, [ чепірнатий] <<пеуистий, 
бахромчастий•> Нед, [ чіпірнатий] <<Крис
латий, корчуваТИЙ•> Нед, [ чепарити] <<роз
чепірюватИ•>, розчепірити, розчепарити, 
розчепdритися, розчепіра, розщипdрu
тuся; - Ч. рідк. Cepyr <<КіНЧИК (напр., 
пальця)•>, болг. [чепор] <<Міра довжини 
(відстань між пучками розставленого ве
JІикого і вказівного пальця)•>, м. чеперок, 
СХВ. чеперак <<ТС.•>; - ПСЛ. серегь (змеНШ. 
серегьkь) І cepera, похідне від псл. cepe
riti (cepiriti) <<розтягати, розчепірювати•>, 
що розгJJядається як усКJІаднення псJІ. 

-periti І -piriti І -pyriti експресивним пре
фіксом ее-. - ЗССЯ 4, 55-56;, St. 
prast. Il, 143; Skok І 308; Jaпko CMF 
хх 23. 

[чеперИцяl (бот.) <<Печериця звичай
на, Psalliota campestris (L.) Quel.•> ВеБа, 
Mak; - утворення, що постало внаслідок 
метатези в слові печерuu,я (див.). 

чепець <<очіпок; (анат.) сальник; [дру
гий шлунок у жуйних Г]•>, [чепак] <<очі
nок•> Г, l чЄпак, чЄпік, чЄпец] <<ТС.•> Л, 
чепчик, чіпець, [ чіпиць] (<ОЧіПОК•> Па, 
[ чіпкар] <<той, хто робить чіnці•> Нед, 
[ чіпочник І <<бовван дJІН чіпця•> Нсд, [чі
п6чнuця] <<Майстриня, що шиє чіпці•> 
Нед, [чіп чик] <<Чепець•> Нед, [ чіпчити] 
<<Надягати чегrець•> Нед, очіпок, [поче
пинu] <<Надягання на моJJоду чігщя•>, [по
чепuчка] << ?•>, [почепumи] <<НаДЯГТИ че
пець на молоду•> Нед, Куз; - р. чепец, 
бр. чапец, др. чепьць, п. czepek, cze
piec, Ч. серес, .СЛЦ. Серіес, ВЛ. сере, НЛ. 
сорс, сере, СХВ. чіmац, СЛН. серес, СТСЛ. 
Ч€nьць; - ПСЛ. серЬСЬ, ПОХідне Від діє
СЛОВа cepiti І cepati з первісним зна
ченням <<Те, що чіпляють•>: значення 
<•головний убір•> є вторинним (можливо, 
виникло через традицію одягати, <•чіп, 
JJЯТИ•> ГОJІОВНИЙ убір На ГОЛОВУ МОЛОдо'/ ЯК 
елемент весільного обряду, пор. ч. cepiti 
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<<ВбИраТИ Наречену•>); ПСЛ. серЬСЬ зіста
ВJІНЛОСЯ з Jrит. kepure <•шапка•>, лтс. cepure 
<•ТС. •>, гр. ахЄксхс:;; <•Покрив, оболонка•>, 
охє.каw <•Іюкриваю•> (Веrп. І 143-144), 
з елат. сарра <•ВИд головного убору•> 
(Ильинский РФВ 74, 124-125), з п. 
czapka (Bruckпer 75). - Фасмер IV 
333; Преобр. ІІ, вьrп. последний 62-
63; ЗССЯ 4, 58-59; Черньrх ІІ 379; St. 
prast. ІІ 148-150.- Див. ще чі
пати. - Пор. чепель. 

[чепиргач] <<кажаН•>; - утворення, 
пов'язане з [чепарити] <<розчепірюва
ти•>, оскільки кажани є єдиним видом 
ссавців, що літають (<•розчепірюють•> пе
редні кінцівки, що перетворилися на кри
ла). -Див. ще чепера. 

[чепИ:ці] <<Черевики•> Мо; - запо
зичення з болгарської мови; болг. че
пиu,и «ТС.•>, (одн.) чепuк СІЮрідНеНе З 
cepiti <<ЧіПЛЯТИ•> (не, ЩО ЧіПЛЯЄТЬСЯ На 
ноги •>), із стсл. ч€nьць, до якого зво
диться укр. чепець. ·- Фасмер lV 333; 
Младенов 681. - Див ще чіпати. -
Пор. чепець. 

чепіга (переважно мн. чепіги) <•Од
на з двох дерев'яних ручок у плузі, за 
які тримається плугатар під час оранки•>, 

[ чапіга Б і, чепuга Нед, чепійка ЛЧерк, 
чепіЯ, чипіга Бі, чипія Нед] <<ТС.•>, Че
піга (астр.) <<ОріоН•>, [чепіжки] <<нижні 
частини кінських копит•> ВеНЗн; - р. 
чепьІга, [чапь'tга] <•ручка плуга•>, [чапИ
га] <•деfев'яний склад плуга•>, [чепuга, 
чепьІга <•дерев 'яна частина плуга•>, [ чu
пuга] <<дерев'ЯНИЙ ПJІуГ•>, П. czepigi, [ca
piga, czapiga, cepiga, cepiha, czepyhy] <•че
піги(-га)•>; - утворення, пов'язане з діє
словом чепuти (ся), первісне значення 
<<Те, за що тримається орач•>; припус

кався також зв'язок із чіп <<кілок, сук•> 
(Веrп. І 143; Собалевский РФВ 64, 171 ); 
у російській і польській мові, можливо, 
з ~:країнської. - Фасмер IV З 16, 364. -
Див. ще чіпати. 

[чепір] (бот.) <<ВИд гіпну (рід рос
лин порядку зелених морфаутворюю
чих мохів), Hypnum squarrosum•> Нед, 
]чІІпірня] (бот.) <<Ptilota (вид моху)•> 
Mak; - неясне; можливо, пов'язане з 



чепірИця 

дієсловом розчепірювати( ся), проте 
мотиваuія називання викликає труднощі. 

[чепірИця] (ент.) <<Метелик, Рарі
Ііо•> ВеНЗн, [ чепірнdтка] (ент.) <<ВИД 
метелика, PterophoruS•> Нед; - можли
во, назви утворено від [ чепє!ра], чепір
нdтий <<nеристий, бахромчастий•> або з 
(роз)чепірювати (про крила).- Див. 
чешSра. 

[чепіти] <<СИдіти навпочіпки; трима
тися; чекати; бути•> Нед, Мо, І чб:пну
ти] <<сидіти навпочіпки; нагнутися, при
чаїтися•> Нед; - фонетичний варіант сло
ва чап{ти (див.). 

[чепляк] (бот.) <<підмаренник чіпкий, 
Galium aparine L.•> Mak; - назва утво
рена від чепИти, чіплЯти, оскільки uя 
в'юнка рослина чіпляється за чагарни
ки. - Нейштадт 514. - Див. ще чі
шіти. 

[чеповзати] <<rювзати•> Нед; - по
хідне від повзати, утворене додаван
ням підсилювального префікса че- ( гrсл. 
ее-). - Див. ще повзтИ. - Пор. че
харда. 

[чепрЯ:га] <<застібка з прикрасами 
для пояса, намиста тощо•> Нед, [ча
прЯга Нед, чепрага Г, чипрdга Нед, 
чіпрdга Нед] <<ТС.•>; - очевидно, склад
не утворення з підсилювального префі
кса че- і слова *пр Яга, похідного від 

прягтИ <<запрягати, з'єднувати•>; пор. 
зменшувальне прЯжка. - Див. ще 
прягтИ 1 • 

чепулЯ:ти - див. чепель. 
чепурИти <<Прикрашати, прибирати•> 

СУМ, Нед, чепурніти, І чіпуритися І 
<<чепуритися•> Нед, [ чопуритися І «ТС.•> 
Нед, l чепурИхаІ <<чепуруха•> Бі, І чепу
рицяІ <<ТС.•> Нед, [чепурість] <<Охай
ність•>, [чепурка] <<чепуруха•>, [чепур
ківна <<дочка чепуруна•>, чепурко <<Че
пурун•>] Б і, чепурун, чепуруха, [ чепур
ченко] (<СИН-чепуруН•> Бі, [чупурун] <<Че
пурун•> Нед, чепурИстий, чепуркува
тий, чепурнИй <<охайний, чистий, оша
тний, гарний; манірний, церемонниЙ•> 
СУМ, Нед, [ чіпурний] <<чепурниЙ•> Нед. 
[чопурний, чупурний] <<ТС.•> Нед, [зче
пурлЯти] <<очищати•> Пі, нечепура, не-

чербакИ 

чуп,Уруха, [очепурИти] <<очистити»; -
р. l чапурИтьсяj <<Надиматися, бундю
читися; чепуритися•>, [чепорИться, че
пурИться! <<Величатися, пишатися•>, ч6-
порньtй <<манірний, бундючниЙ•>, бр. [ча
пурьІць] <<чепурити•>. п. czupurny <<Заде
рикуватий, визивниЙ•>, [ciupurny, cupur
ny] <<дотепний; задерикуватий•>, [(каш.) 
czupierzyc se] <<По-чудернаuькому одяга
ТИ'СЯ•>, Ч. cepyfiti Se <<СерДИТИСЯ•>, болг. 
чапури <<(він) сердиться без причини•>, 
схв. чёперан <<спритний, жвавиЙ•>, слн. 
copiriti se <<Надиматися, ВИСОКО НеСТИ
СЯ•>; - ПСЛ. Cepuriti S~, ЩО Є СКЛаДНИМ 
утворенням з експресивноr·о префікса 
ее- і дієслівної основи -puriti, яку зближу
ють з -руг- (р. растопь'tрить і под.); 
менш імовірні інші спроби пояснення: по
в'язання з mc. ceplїts (орн.) <<Волове оч
КО•>, priekscelis <<нахаба•> (Muhi.-Eпdz. І 
373), з чапля (Соболевский РФВ 71/2, 
447-448; Mikl. EW ЗО), з щепИти, р. 
щепка (Bern. І 343), з ПCJl. серьсь, укр. 
чепець (Jacobson IJSLP 1/2, 1959, 276), 
З СХВ. КОЧопёран <<ЖВаВИЙ, руХЛИВИЙ, 
моторний•> (Malinowski PF 5, 118), з псл. 
сuЬь. п. czub, укр. чуб, з псл. рего, п. 
ріего, укр. перо (Siawski І 128-129).
Фасмер-Трубачев IV 372-373; ЗССЯ 
4, 56; Skok І 307-308. - Див. ще че
пера. 

чепурнИй - див. чепурИти. 
[чепуруха] <<чарка•>, [ чепоруха] <<ве

лика чарка, повна горілюІ•> Нед; - р. 
бр. [чапуруха] <<ТС.•>; - утворене лек
сико-семантичним способом від чепу
руха <<франтувата жінка, дженджеру
ха•>. -Див. ще чепурИти. 

[чералЯкаІ <<сургуч•> Она; - запо
зичення з італійської мови; іт. сега
Іасса <<ТС.•> являє собою складне утво
рення зі слів сега <<віск; колір обличчя•> 
та Іасса <<ЛаК•>. - Див. ще цера, лак1 • 

[ чербакИ] <<ріденько сплетені лича
ки, які носять у жнива•> До; - утво
рення, що постало внаслідок відпадін
ня початкового ш- в слові *щербакu 
(*щчербакu), тобто <<щербаті личаки•> 
(з~ аналогією із щербатими (прорідже
ними) зубами). -Див. ще щерба2 . 
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черв «повзуча безхребетна твари
на, хробак•>, [ червь І <<ТС.>> Нед, черва 
(зб.), [ чuрва] <<ТС.•> Бі, Пі, І червак] <<Хро
бак; хвороба овець•> УРС, Дз, [ чер
вачнuк] (ент.) <<ЛИСТовійка•> Нед, чер
вець (ент., СПец.) <<КОШеНіЛь; ШОВК, ПО
фарбованиЙ кошеніллю; кров із дівочої 
пліви•>, [черець] <<тС.•> Г, Нед, [червuна] 
<<Черв'ЯЧОК>> Нед, червИця <<ШаШіЛЬ>> УРС, 
Нед, П_ї. [ червuшник] <<Місце, де є черви», 
червчатка <<Шовкова плахта•>, lчер
чатка] <<ТС.>>, (червчик) <<ЧервеЦЬ», (чер
чик] «ТС.•>, черв'Як, [черв'ячкИ] <<страва з 
гороху або гречки•> Б і, [ черч] <<коше
ніль•>, [ черча Куз, черчеть] <<ТС.», [ чер
чук] <<Червець•> Куз, l чирь] <<Черва•> Нед, 
[ черваковuтий] <<червивиЙ•> Куз, І чер
вакуватий] <<червоподібниЙ•> Куз, чер
вИвий, червцевий <<кошенільний; яскра
во-червониЙ•>, червчатий <<Пофарбований 
кошеніллю, яскраво-червоний; шовко
виЙ•>, [ черчатий] <<ТС.•>, [червчuстий] 
<<Червцевий•>, [черчuстий] <<ТС.•>, [чер
честий] <<багряНИЙ•>, черв'Ячий, [черць6-
вий] <<ЧервчатиЙ•>, [ черчиковий І <<черво
НИЙ•>, ( чірівнuй) <<ЧерВИВИЙ>>, червити 
<<ПЛодити черву•>, [черuти] «ТС.•> ЛЖит, 
червИвіти, [черв іти) <<ХВОІJЇТИ», (зачер
вuвити) <<Завести червИ•>, [зачервліtти] 
<<червиТИ•> Я, [почерваченийl. «поточений 
черв'яками•> Нед; - р. червь, бр. чар
вЯк, др. чьрвь (чол. р.) <<Черв'як•>, (жін. р.) 
<<Червона фарба, тканина•>, п. czerw, ч. 
СЛ!{. cerv, BJI. cerw, НЛ. cerw, ПОЛаб. 
carv \ezqce <<равлик•>, (букв.) <<черв по
взучиЙ•>, болr. червей, СТ. Черв, М. Црв, 
схв. црв, слн. crv, стсл. чрькь; - псл. 
*сьrvь, утворення, що витіснила давні
ше *сьrmь, збережене тільки в словах 
з переноеним значенням або в похід
них, зокрема, в псл. *сьrmьп-ь(jь) <<Чер
вониЙ•>, укр. (поет.) черлений; припус
кається, що v замість первісного m з'я
вився під впливом семантично й етимо
логічно спорідненого псл. *cьrviti, де 
одне зі значень <<кишіти (про черв'яків 
і мурашок)•>; спроби зіставити з лит. 
k\rvarpa <<Черв'як; червоточина•> ( < *kirv
varpa поряд з kirmvarpa) (Веrп. І 173), 
з реконструйованим лит. *skirvis, пор. 

298 

червець 

лит. skirviпa «біжить, як мурашка» (Specht 
45), з лат. carvus <<КривиЙ•> (Fick І 385-
386) непереконливі. - Фасмер lV 335-
336; ЧерньІх 11 380-381; ЗССЯ 4, 
171-172; Si. prast. ІІ 269-271; Lehr
Sptawinski-Pql. 71-72; Machek ESJC 
99; Schuster-Sewc 114; Bezlaj ESSJ І 
90, - Див. ще червлений. - Пор. 
червоний. 

червеНЬ <<ШОСТИЙ МіСЯЦЬ року•>, ( чер
вець] не.•>, червневий, [ черць6вий]; -
р. [червень] (чол. р.) <<червено», бр. 
чЗрвень, [ чзрвец], др. чьрвень, чьрвьць 
<<липень•>, п. czerwiec <<червень», ст. czyr
wien, Ч. cerveп <<ТС.•>, ЦСЛ. чpbR€Nb <<ЛИ
ПеНЬ»; - ПСЛ. *сьrv(j)еп-ь/ Сь[УЬСЬ <<ЛИ
ПеНЬ, червень•>, похідне (пасивний діє
прикм. мин. ч.) від псл. *cьrviti, утворе
ного від *сьrvь, укр. черв; назва тюв'яза
на з черв, оскільки в червні розвивають
ся лялечки (черв'ячки) (Кравчук УМШ 
1955/3, 62; Веrп. І 173), з яких видо
бували червону фарбу (червець) (Stawski 
І 119); пор. лит. kirmeiЩ <<Червень, 
(букв.) місяць хробаків•>; менш перекон
ливе пов'язання (Holub-Kop. 91-92) з 
червоний як назвою місяця червоних 
квітів.- Кочерган Мовозн. 1971/2, 
87; Шаур Зтимолоrия 1971, 96; Фас
мер-Трубачев IV 334-335; ЗССЯ 4, 
168-169; Hoiyriska-Baraпowa JP 45, 
lб-22; Si. prast. ІІ 262-263, 272---:-
274; Stawski І 119-120; Machek ESJC 
99; Ho\ub-Lyer 118; Sheve\ov Word 
ІЗ, 187. -Див. ще черв, червлений. 

[ червенЯк] (орн.) <<вільшанка, Eritha
cus rubecula L.» Шарл, [черво нЮх] 
(орн.) <<снігур, Pyrrhu\a pyrrhula L.•> 
Нед; - назви утворено від [черве ний] 
<<червониЙ•>, червоний з огляду на на
явність червоних або яскраво-рудих від
тінків у забарвленні цих птахів. -
Воїнств.-Кіст. 246, 330. - Див. ще 
червоний. 

[червець] (бот.) <<Перстач срібляс
тий, Poteпtilla argeпtea L.•>, [червечник 
Mak, червитчик Mak, червичник Mak, 
червишник Mak, черчик Г] <<ТС.>>, [чер
вачник] <<сухоребрик Софії, Sisym
brium Sophia L.•> Mak; - утворено від 



червлений 

червець <<кошеніль•>, оскільки згадані 
комахи (або черв'ячки інших комах) 
живуть на корінні цих рослин. -
Нейштадт 277; Stawski І 119. - Див. 
ще черв. 

червлений <<багряний, темно-черво
НИЙ•>, черлений, [ челлений І <<червониЙ•>, 
[ черленИстий] <<червонястиЙ•> ВеУг, [ чер
ленИця] «Червона вохра; червона гли
на•> ВеНЗн, ВеУг, [черленЯк] <<ВИД гриба•> 
ВеУг, [ черлінь] <<деревина дуба•> ВеНЗн, 
ст. червленица <<багряниця•>; - р. черв
ле/іьtй <<ТеМНО-ЧерВОНИЙ>>, др. ЧЬрвЛFЄН:Ь 
<<ЧервониЙ•>, чьрленьtи, п. ст. czyrwiony, 
czyrzwiony, [czerwiony], ч. слц. cerve
ny, вл. cerwjeny, HJJ. cerwjeny, [cerwjony, 
сегwопу], полаб. carvene, болг. червен, 
М. Црвен, СХВ. црвен, [crJjen], СЛН. crJjen, 
стсл. чрькі\КN"Ь, чрькt:N"Ь <<ТС.•>; - псл. 

*cьrv(j)en"Ь, ад'єктивований пасивний діє
nрикметник мин. ч. від праслов'янського 
дієслова *cьrviti <<фарбувати в червоний 
колір (спочатку за допомогою кошені
лі - особливого різновиду червів, що 
давали червону фарбу).>; пор. др. чьрви
ти <<фарбувати; рум'янити». - Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 373; Фасмер IV 
334-335; ЗССЯ 4, 168-169; St. prast. 
11 262-263, 275-276; Stawski І 119-
120; Lehr-Sptawiriski-:-Pol. 72; Bruckner 
76-77; Mach~k ESJC 99; Holub-Lyer 
118; Schuster-Sewc 114-115; Младенов 
681-682; Trautmann 134. - Див. ще 
черв. - Пор. червоний, чермний. 

червоний <<кольору крові та близь
ких відтінків•>, [ червений І <<ТС.•>, чер
вінковий <<багряниЙ•>, червіньковий <<бру
натна-червониЙ•>, червонавий, червона
стий, червонкуватий, червонуватий, 
[червонЯвий], червонЯстий, [черво] <<Чер
воно~, [ червенИця] <<червона г лина•>, 
червінець, l черв{нка] <<кривавий пронос; 
черевний тиф•> УРС, Нед, [червінкИ] 
•сорт яблуК•> Нед, [червінь] <<брунатна
червона фарба; багрянець, рум'янеl{Ь•>, 
червонець <<Червоногвардієць•>, червонИло 
•червоне чорнило•> Куз, [ червонИцяІ <<Чер
вона вохра•> ВеНЗн [ червонЮк] <<Під
осичник (гриб)•> Mak, [червонЮх] 
(ент.) <<червоноклоп, Pyrrhocoris Fall.•> 

черні 

Нед, [ червонАк] <<Червонюк» Mak, [ чер
вонЯчка] <<Червона вохра•> ВеНЗн, [ чер
во.нь] <<Червоність; червона фарба•> Нед, 
[червені ти], [ червінити] <<рум'янити; 
Прf1Крашати•> Нед, червонИти, черво
ніти, червонішати, почервон{лий, поза
червоний «ультрачервониЙ•> Куз, [пре
черв6ний] <<яскраво-червониЙ•> Пі, [про
червоний] <<ЧервонястиЙ•> ВеНЗн, [роз
червенатися] <<Почервоніти•> ВеЛ, ст. 
червоньtй; - р. (поет., обл.) чер
вонньtй, бр. чьtрвоньt, п. czerwony, ст. 
czyrwiony, [czerwiony], нл. [cerwjony.'. 
cerwony]; - запозичення з польсько! 
мови; п. czerwony є вторинною формою, 
що витіснила давнішу [czerwioпy]; пор. 
п. ст. czyrwiony; ствердіння w пояснюєть
ся впливом чеської вимови, що відбився і 
в інших випадках, пор. wesoty - ст. 
wiesioty, serce - ст. sierce тощо (Los 
GP І 161, 205); припускається також мо
жливість питомо польського фонетичного 

розвитку (St. prast. ІІ 262-263). - Чер
ньrх ІІ 380; Stawski І 119-120. - Див. 
ще червлений. 

червоногарЯчий <<яскраво-черво-
НИЙ•>; - складне слово, утворене з двох 
синонімічних прикметників, що взаєм

но підсилюють один одного: червоний і 
гарЯчий <<ЯскравиЙ•>. Див. ще 
rарЯчий, червоний. 

черга <<Послідовність, певний поря
док у часі, русі тощо; група людей, що 
стоять одне за одним, плетениця; ряд 

пострілів•>, [ черег] <<ТС.•> Нед, [черг] 
<<Жереб•> Бі, черговець (іст.) <<Козак, при
значений на варту•>, черговИй СУМ, Бі, 
[ чережний] <<черговиЙ•>, чергувати <<вар
тувати; змінювати одне одниМ•>, чергува
тися <<змінюватися; сперечатися щодо 
черговості•>, [ чіржитися] <<чергуватися 
(в роботі)•> Нед, безчерговий, безче
режний Куз, [очерга] <<почет•> ВеЗн, 
почережний, почерзі Куз, позачер
говий, СТ. черга; - р. [черга), бр. 
чарга, др. черга, п. [czerha, czerga] {з 
укр.); - запозичення з тюркських мов; 
пор. тур. ст. [жер ге j <<ряд; порядок; 
(військ.) стріЙ•>, аз. чарка, чув. йерке 
<<ТС.•>, ЧаГ. Carga <<рЯД, черга•>, ЩО вважа-
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черrИнькати 

ються запозиченнями з монгольської 

мови, пор. монг. жирге <•ряд; розряд; 

ступінь; черга•>, бур. зарга <•ряд; ступінь; 
звання•>; малоймовірне зіставлення (Zu
baty AfS1Ph 16, 387-388) з лит. kergti 
«з'єднувати, сполучати•>. - Фасмер lV 
336; Преобр. ІІ, вь1п. последний 63-64; 
Егоров 80; Bruckner 76; Bern. І 145; 
Радлов ІІІ 1970. . 

[чергИнькати] <•рипіти (з вищанням)•>, 
чергот[ти <<рипіти; цвіркотіти (про пта
шок)•>, [чиргИкати І <<Повільно молоти 
(про МJІин); ледве їхати (возом)•> Па; -
звуконаслідувальне утворення, аналогічне 
до [ чвирінькати], цвірінькати тощо. -
Пор. чиргИкати. 

[чердаш] <<чередник•>, [ чередашІ нс.» 
Куз; - загюзичення з угорської мови; 
уг. csordas <<ТС.•> утворене від csorda 
<<череда•>, запозиченого зі слов'янських 
мов. - MNTESz І 556; Kniezsa І 141-
142. -Див. ще череда 1 • 

[черевець] (бот.) <<зірочник середній, 
Stellaria media (L.) Cyr.; чебрець, Satu
reja L.; повитиця, Cuscuta L.; грицики 
звичайні, Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medic.•> Г, Нед, ВеБ, ВеНЗн, Mak, [че
ревишник] нрицики звичайні, Capsella 
bursa-pastoris (L) Medic.•>, [черевка! <<ПО
витиця льо1юва, Cuscuta epilinum Weihe•> 
Нед, ВеНЗн; - 11е зовсім ясне; можли
во, назви пов'язані з черв-. оскільки ман
же всі ці рослини виткі або сланкі; перві
сне *червець могло зазнати вІІливу слова 
черево (з огляду на отруйні властивос
ті деяких із цих рослин). - Нейштадт 
230, 292-293, 449. - Див. ще черв, 
черево. 

черевИк еневисоке взуття (без ха~ 
JІяв)•>. черевикар Куз, черевИчник, [ че
ревича] <<ЧереВИЧОК•>, чеrевИчний, СТ. 
черевик'Ь; - р. [черевИк , бр. чаравік, 
др. черевик'Ь, ri. trzewik, ч. [strevfc], 
СЛЦ. [crievikyl (мн.), ВЛ. СТ. cirvik, HJI. 
lcrewik]. болг. [цревик];- псл. *cervik"ь, 
похідне від *сегvь(jь) (пор. стсл. чрі>кнн 
<<черевик•>) <<ЧеревниЙ•>, утвореrют від 
псл. *cervo, укр. чr:!рево (спочатку чере
вики робили з тонкої шкіри, знятої з че
рева тварини). -Кравчук УМШ 1957/4, 
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80; Фасмер lV 336; Преобр. І!, вьІrІ. 
Іюследний 65; Собалевский AfSIPh 33, 
610, РФВ 71, 444; ЗССЯ 4, 81; St. 
prast. ІІ 168; Machek ESJC 587; Младенов 
682; Bern І 151; Pedersen KZ 39, 459; 
Persson Beitr. ІІ 786; Schrader Reallexikon 
ІІ 354. -Див. ще черево. 
·черевИчки (бот.) <<сокирки польові, 

Delphinium consolida L. (Consolida ar
vensis Opiz.); [аконіт, Aconitum napellus 
L.]•> ВеНЗн; - назву утворено від че
ревИк за формою квітів цих рослин. -
Вісюліна-Клоков 124; Нейштадт 253, 
254. -Див. ще черевИк. 

[черевірний] <<кутній (зуб)•>; - екс
пресивне утворення, що виникло вна

СJІідок фонетичної видазміни слова че

ревний <•ТС.•> і його зближення зі словом 
вірний. - Див. ще черево. - Пор. 
черевний. 

[черевко] (орн.) <<балабан, Falco cher
rug Gray•> Куз, Шарл; - назва пов'яза
на з черево, оскільки біле з темно-бу
рими ІІJІямами черево виділяється на 
тлі забарвлення інших частин тіла цьо
го птаха (Воїнств -Кіст. 163) - Див. 
ще черево. 

[черевний] <<кутній (зуб)•> ВеБ; -
результат видазміни первісного [ черен
нuй І (зуб) <<Кутній (зуб )•> унаслідок збли
ження з черевний <<внутрішніЙ•>. похідно
го від черево. - Див. ще черево, че
ренЯк. 

черево <<ЖИВіТ, утроба•>, [череван] 
<<пузань; (іхт.) гірчак, Rhodeus amarus•> 
Нед, черевань, [ череванька] (іхт.) <<вид 
коропа, Cyprinus amarus•>. [ череватець] 
<<Молюск•> Нед, [череватки] (бот.) <<гриби 
гастероміцети, Gasteromycetales•> Нед, 
[черевач] <<пузань; пуголовоК•> Нед, 
ВеНЗн, черевИна <<Живін, [ черевій] <<Пу
зань•> Нед, І череву га І (іхт.) <<Череван; 
череванька•>. [ черевуля] нrузанЬ•> Нед, 
[ черевухаІ (іхт.) <<Черевуга•>, [ череванИ
стий] Нед, череватий, черевнИй УРС, 
Нед, І череваті ти І <<СТавати череватим; 
ваІ·ітніТИ•>, начеревник, начеревний, над
черевнИй, очеревина, [очеревuти] <•ВИ
тельбушити» Ж, підочеревuна, підче
ревина, підчеревник, підчерев' я, під-



череда 

черевий, підчеревнuй, почеревина <<НИ
жня частина черева; пронос; шльонд

ра•> УРС, Куз, lпочеревниця] <<Крива
вий пронос•> Г, [почеревщина] <<пух на 
череві; платня або частування повіЇ», 
СТ. черево; - р. (черево, черёво j <<Че
реВО•>, чрево (з uсл.), бр. чЗрава, д.р. 
черево <<Живіт; шкіра з живота•>, п. 
trzewo <<Нутрощі•>, ч. sti'evo <<Кишка•>, 
СJЩ. crevo, ВЛ. crjewo ,«ТС.•>, HJI. CГjOWO 
~кишки•>, полаб. crevu <<те.; нутрощі•>, 
боJІГ. чрево <,(заст.) кишка; черево», 
черво <<КИШКа•>, М. Црево <<КИШКИ•>, СХВ. 
u,рево <<КИШКа•>, СЛН. crevo <<Те.; НИЖНЯ 
частина живота•>, стсл. чрі>ко <<Живіт; 
черево.>; - псл. *cervo; - зіставляється 
з прус. kёrmens <<тіло, живіТ•>, дісл. hqrund 
<<м'ясо, тіло•>, двн. hёrdo <<шкура, шкіра•> 
(Веrп. І 150--151; Trautmann 128; Specht 
79); менш обгрунтовані зіставлення з 
дінд. krp <•форма, фігура•>, ав. kdrdfs <<Тіло, 
постать•>, лат. corpus <<Тіло, тулуб•>, двн. 
hrёf «ТС.•>, гр. кршrі<:; <•грудочеревна пе
репона•> (Ernout-Meillet І 258), з гот. 
~airpra <<нутрощі•> (Trautmaпn 128; Meillet 
Etudes 167-168); іє. *(s)ker- <<різати; 
шкіра•>. - Потебня РФВ 4, 211; Фасмер 
IV 337; 3ССЯ 4, 82-~3; St. prast. І! 
169-170; Machek ESJC 587; Holub
Kopc 357; Lehr-Sptawir\ski-Pol. 84; Schus
ter-Sewc 125; Веrп. І 150-151; Specht 
79; Pokorny 940. - Див. ще кора, 
скіра, шкура 1 • 

череда 1 <<СТадо (великої рогатої ху
доби); сто п'ятдесят корів: косяк (риб); 
тічка (собак)•> УРС, ВеУг, ЛЖит, І че
редІ <<черга•> Нед, [ червдар] <<черед
ник•>, [ черед{льниця] <<Відьма, шо заби
рає в корів молоко•>, череднИк., черед
ник.івна Бі, l череднИця! <<довгий батіг 
з коротким пужалном•> ЛПол, черед
ниченко, череднИчка, чеfідк.а, J чередам] 
~чергою•> Нед, l черідний <<стадниЙ•> Нед, 
Ічередьний] <<Черговий•> Нед, [череда
рити] ВеУг, чередникувати, [заучере
дев] <<За чергою•> Ж, [очередuти] <<утри
мати, стримати•>, І почередно] <<За чер
гою•> Нед, ст. череда; - р. череда <<Чер
га, [стадо]•>, бр. чарада <<СТадо, зграя, 
гурТ», др. череда <<Черга•>, п. trzoda <<Че-

через 

реда•>, ст. czrzoda, czereda <<юрба•> (з укр.), 
каш. [stroda] <<ТС.•>, ч. tfida <<Клас, роз
ряд•>, strida <<зміна, чергування•>, слu. 
crieda <<Череда, отара, табуН•>, BJI. crjoda 
<<купа, гурТ>>, боJІГ. черда, (заст.) чреда 
<<Череда•>, схв. (заст.) чреда <<Черга•>, слн. 
Creda <<СТаДО, отара, табуН•>, СТСЛ. чрі>ДА 
<<розряд; загін•>;- псл. *cerda (< *kerda); 
споріднене з прус. kёrdan (зн. в. одн.) 
<<час (< черга)•>, JІит. kerdzius <<Пастух•> 
(< *kerda <<Череда•>), діНД. sardhaQ «СТ3-
ДО, натовП•>, гот. hairda <<стадо•>, ірл. crod 
<<Худоба, багатство•>, кімр. cordd «Гру
па, натовгн, гр. х6р3щ; <<купа•>, двн. 
hёrta <<ЗМіна, черговість•>, н. Herde <<ста
до (волів)•>, англ. herd <<стадо, гурт•>; 
ймовірний зв'язок з індоєвропейським 
коренем *ker- <<різати•>, бо саме вирі
занням рисок на паличuі у давнину по
значалася як кількість худоби, так і по
рядок (черговість, час) їг· випасання; 
помилкова думка про германське запо

зичення (Bern. І 144). - Фасмер IV 
337-338; Преобр. 11, вь1п. посJІедний 
66; 3ССЯ 4, 60-63; St. prast. І! 150-
151; Bruckner 582; Borys 650-651; 
Schuster-Sewc 125; SW І 384; Machek 
ESJC 587-588; Holub-Lyer 455; Мла
денов 687; Skok І 337-338; Bezlaj ESSJ 
І 87; Bern. І 144; КІеіn 722; Кluge
Mitzka 305; Walde-Hofm. І 288-289. 

череда2 (бот.) <<Bidens L.•>, черед
нИк. <<Riпdera Pall.; [чорнокорінь лікар
ський, Cynoglossum officinale L. Mak; 
водяний nерець, Polygonum hydropiper L. 
MakJ.>, [ чередун]; - р. череда; - на
зви пов'язані з череда 1 , оскільки плоди 
цих рослин застряють у шерсті тварин 
(чєреди) і розносяться на великі від
стані. - Вісюліна-Клоков 325; Ней
штадт 212, 459, 557.- Див. ще череда1• 

І чередень] <<СТебло, стовбур•>; - оче
видно, продовжує псл. [ *сеrdьпь] ( < і є. 
*ker-d-), де *cerd- ускладнене ад'єктив
ним суфіксом -n-; мотивація найменуван
ня не ясна. - Див. ще череда2• 

через (приЙМ.) <•На ПОЗНаЧеННЯ ру
ху перетинання чогось, когосЬ•> СУМ, 
[к.е'рез Г, ЛПол, перез Пі, терез Нед, 
щерез ВеБ], почерез СУМ, Нед, ст. 
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через'Ь; - р. через, (поет.) чрез, бр. 
цераз, др. через'Ь, черес'Ь, черос'Ь, п. 
[(каш.) cesl, ч. CJ1U. [cezl, болг. чрез, 
СХВ. (заст.) чрез, СЛН. cez, заст. c'r~z, 
стсл. чр-tс'"Ь, чр-tз'"Ь; - псл. *cerz-ь < 
*cers-ь ( < *kerts-), кінuеве -z з'явилося 
під впливом приИменників v·ьz, *jьz; -
споріднене з прус. kёrscrІa(п), kirscha(п) 
<<Через, пере-•>, лит. skeFsas <<Поперечний•>, 
ЛТС. s~eГSS <<упопереК•>, МОЖЛИВО, Та
КОЖ з гр. Е7Пхараtщ «ТС.•>, Єухараtщ 
«ТС.; КОСИЙ, ПОХИЛИЙ•>, далі З ЛИТ. kirsti 
<<рубатИ•>, uсл. чр-tстн <<різати•>; іє. 
*(s)ker-t- <<різати•>. - Фасмер lV 338; 
Преобр. ІІ, вьrп. последний 66-67; 
ЗССЯ 4, 76-77; ЧерньІх ІІ 381; Брандт 
РФВ 22, І Зб; Фортунатов AfSIPh 4, 
581; ЗндзелИн СБЗ ЗІ; St. prast. П 
164-165; Младенов 688; Skok І 338-
339; Веrп. І 144-145; Trautmaпn 129-
130; Frisk І 537; Pedersen IF 5, 54-55; 
Pokorny 949-950. - Див. ще черта. 

черемИс (застаріла назва марійuя); -
р. черемИс( ин), бр. чараміс, др. чер
мисьt (мн.), ч. Ceremis, болг. черемИс; -
запозичення з татарської мови; тат. cir
mis «ТС.•> походить від чув. (заст.) <;armac 
нс.•>, що не має певної етимології. -
Фасмер IV 338-339. 

черемха (бот.) <<Padus МіІІ.; кам'я
на липа, Phillyrea latifolia L.•> УРС, 
ВеНЗн, Mak, черемуха <<Padus МіІІ.~. 
[черемша] Mak, черемшИна УРС, 
ВеНЗн, Mak, Па «ТС.•>, [черімха] <<Черем
ха; кам'яна липа•> Mak, [церемха] <<ЖОС
тір проносний, Phamnus cathartica L.•> 
Mak, очеремха <<черемха•>; - р. черё
муха, [черемха, черёмхаІ, бр. чаром
ха, др. черем'Ьха, п. trzemcha, czeremcha 
(з укр.), ч. stremcha, слu. cremcha, !ce
remcha], слн. cremha, [cremsa]; - псл. 
*cerm-ьxa; - споріднене з лит. kermuse 
<<ДИКИЙ ЧаСНИК•>, sermuksnis (sermuks\e) 
<<Горобина•>, лтс. c~rmauksa/ c~rmuksa 
нс.~. гр. xpt1-1uov, xp61-1uov щибуJІЯ•>, 
дангл. hramsan (мн.) <<черемша•>, ірл. 
creamh <<часник•>; іє. *kermus- (*kre
mus- / kromus- ), можливо, на позначен
ня рослин з різким (від кореня *kеr
<<різати•>) запахом; більш проблематич-
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ні пов'язання назви рослини (Трубачев 
ЗИРЯ ІІ 34-35; ЗССЯ 4, 67-68) з іє. 
назвою черв'яка *krm- / kerm- (псл. *сьгmь, 
лтс. c~rme) або з ~р. х61-1аро<;; <<суничник•> 
(Boisacq 488); малодоказове пояснення 
слова (Machek ESJC 586) як <<праєвро
пейського•> з дуже затемненою струк
турою. - Фасмер-Трубачев IV 339; 
Преобр. І!, вьІп. последний 67; ЗССЯ 4, 
67 -68; Чернь1х І! 381-382; Stawski І 
117; Bruckner 580-581; St. prast. ІІ 
153-154; Machek Jm. rostf. І 10; Holub
Lyer 455; Skok І 272-273; Pokorny 580-
581. - Пор. черемша. 

черемша (бот.) <<Часник ведмежа
чий (левурда), Allium ursinum L.•>; -
р. черемша, бр. чарамша, схв. [cremos], 
СЛН. cremos, cemaz «ТС.•>, cemz <<Черем
Ха•>; - псл. *cerm-ьsa (*cerm-ьsь) є по
хідним від *cerm-ьxa; - споріднене з лит. 
kermuse <<дикий часник•>. - Фасмер IV 
339; 3ССЯ 4, 68; Чернь1х ІІ 382; St. 
prast. П 154; Skok І 272-273; Bezlaj ESSJ 
І 87; 3ндзелин СБЗ 52; Trautmann 128-
129; Bern. І 145.- Див. ще черемха. 

[черенІ <<Леміш; колодочка (ножа); 
стебло•> Г, Нед, [ черенка] <<колодочка 
(ножа) (мн.: черенкИ, черемушки) «ТС.•> 
Нед•>; - р. [черенІ <<руків'я; чубук, жи
веUЬ•>, черенок нс.•>, бр. чаранок <<ЖИ
веuь; черешок; колодочка (ножа)•>, др. 
черень <<руків'я•>, п. trzon <<руків'я; че
ренок (ножа); вогнище, (перен.) ядро 
{чогось)•>, ч. stfen <<(рідк.) молодша ди
тина; ст. стрижень стовбура (у дереві)•>, 
СЛU. crienka <<КОЛОДОЧКа (ножа і ПОд.)•>, 
вJІ. crono <<КОJюдочка ножа; руків'я; яс
на•>, нл. crjonk <<руків'я соломорізки•>, 
болг. черен, [ чИрен] (<руків'я, колодочка 
(ножа)•>, СХВ. сrеп, СЛН. cren «ТС.•>;
псл. *cern-ь/ cerna/ cerno/ cernь; чергу
ванням голосних пов'язане з псл. kor~ 
(род. в. korene, зн. в. korenь); - зіставля
ється з дінд. kar!)a- <<руків'я, держак•>, 
кімр. carn <<ручка•>; іє. *ker-n-. - Фасмер 
IV 340-341; Преобр. П, вьІп. последний 
67-68; ЗССЯ 4, 69-70; St. prast. IJ 
156-157; Bruckner 582; Machek ESJC 
586; Holub-Lyer 455; Schuster-Sewc 
12"7; Младенов 682; Skok І 273, 310-
311; Bezlaj ESSJ І 87; Trautmann 129; 



черепка 

Bern. І 146-147; Pokorny 371-372.
Поr. корінь 1 • 

[черепка І ( орн.) <<ЧИрок-свистунок, 
Anas crecca L.•>, [черенЯ] не.; чирок
тріскунок, Anas querquedula L.•> Нед, 
[черuчкаІ <<чирка•>;- результат фоне
тичної видазміни слів чиранка, чирЯн
ка. -Див. ще чИрка. 

[черепкИ] (мн.) <<друкарський шрифТ» 
Нед; - очевидно, результат лексико
семантичного утворення від черенкu <<КО
лодочки (ножа); черешкИ•>. - Див. ще 
череп. 

[ черенЯк] <<кутній зуб•> Нед, [ че
реннИй] <<Кутній (зуб)•> Нед, [ черемнuй 
Нед, черенній] «ТС.•>, ст. черенньtй; -
р. черенЯк, n. trzony (мн.) <<Кутні зуби•>, 
ч. tfem1k <<Кутній зуб•>, слu. crenovec, вл. 
СГОПаk, НЛ. cfonak «ТС.•>, р.-UСЛ. чp"k
ІtOR!.N'l. <<КУТНіЙ (зуб)•>, СТСЛ. чp"kNOR!.N'l. 
(зуб) не.•>; - утворення, похідне від 
псл. *cern'Ь, спорідненого з лтс. c~ruoklis 
(c~ruokslis) <<кутній зуб•>, кімр. cern 
<<Щелеnа•>, далі, можливо, з дінд. car
vati <<роздрібнює, пережовує•>; значення 
«кутній зуб•> розвинулось із попереднього 
~корінь; стебло•>. - Фасмер IV 340-
341; 3ССЯ 4, 69-70; Bru~kner 582; St. 
prast. ІІ !56; Machek ESJC 657; Bern. І 
146-147.- Див. ще череп. 

череп <<Кістяк голови; великий че
репок; [глиняна посудина; горщик на кві
ти]~ СУМ, Нед, ВеУг, !черепаняJ. <<глиня
на люлька; накривка з випалено! глини•> 

Г, ВеУг, черепuнка <<черепочок•>, чере
пИця, черепичИна, черепИчник (спеu. ), 
!черепниця] <<раковина•> Нед, черепок 
«ОСКОЛОК; ГОfJЩИК; (nерен., ЗНев.) ЧереП•>, 
[черещjлька] <<Глиняна люлька•> Нед, 
черещjшка <<Чарка; [мушля].>, череп' я 
(зб.), череп'Яний, череп'Янка, надчереп
нИй, [розчерепИти] <<розбити на череп
КИ•> Нед, Ме, ст. череп'Ь; - р. череп 
«череn•>, бр. ч.3рап «ТС.•>, n. czerep, ст. 
[trzop] <<шкаралуща, оболонка; глиняний 
горщик, старий черепок•>, ч. strep <<Че
репок•>, слu. crep <<черепок, кахля; че
реn», ВЛ. crjop <<ЧереПОК•>, НЛ. crjop «ТС.•>, 
болг. череп, І Чр'Ьп] <<Черепок; череn», 
м. цреп <<Горщик на квіти; черепок•>, 

черепаха 

схв. цреп «черепиця; черепок•>, слн. 
crep <<Череnок, череП•>, ЦСЛ. чр"kn"Ь <<ГЛИ
НЯНИЙ горщик; цегла; череn•>; - псл. 
*сеrр·ь; - споріднене з прус. kerpetis <<Че
реn•>, а також з лтс. s~erpele <<черепоК•>, 
лит. kirpti <<різати•>, дісл. skarfr <<оцупок, 
пеньок•>, снн. scharf <<черепок•>, двн. scirbi 
<<ТС.•>, дінд. karpara- <<череnок, шкаралу
па. череn•>; іє. *(s)ker- <<різати, кроЇТИ•>, 
що далі пов'язується з *kerp- в зна
ченні <<nлестИ•>; очевидно, реалія перві
сно позначала глиняний горщик, який 
виготовлявся спочатку плетенням з лози, 

що потім обмазувався глиною і після цьо
го обпалювався; псл. *cerp- (< іє. *kerp-) 
зіставляється з псл. *k"rpati, укр. 
корпати <<КолупатИ•> (Трубачев Рем. 
терминол. 228; 3ССЯ 4, 72-73; Чер
ньІх ІІ 382). - Фасмер IV 341; Брандт 
РФВ 21, 215; Stawski І J17; St. prasf. ІІ 
159-160; Machek ESJC 586; Holub
Kop. 357; Schuster-Sewc 126; Младенов 
682; Bern. І 147; Bezzenberger ВВ 16, 
241; Sko~ І 274; Bezlaj ESSJ І 87-88; 
Meillet Etudes 235; Trautmann !29; 
Hubschmann 458; Fraenke\ 257-258; 
Кluge-Mitzka 643; Persson Beitr. ІІ 
861. - Пор. корпати. 

[черепаня] (бот.) <<алтея рожева, 
Althaea rosea L.•> ВеУг, ВеНЗн, Mak; -
назва пов'язана з череп з огляду на 
подібність плодів цієї рослини до чаше
чок чи якихось інших череп'яних виро
бів. - Бісюліна-Клоков 186-187. -
Див. ще череп. 

черепаха (зоол.) <<nлазун, тіло яко
го вкрите панцирем; луска•>, !чарапа
ха І (зоол.) <<беззубка, Anodonta•> ВеНЗн, 
[ чарапuха] (зоол.) <<жаба; ропуха•> ВеНЗн, 
[ чt'репаня] <<беззубка•> Нед, черепа
шенЯ, [ черепашина] <<nанцир черепахи•> 
Нед, черепашка, черепашник (rеол.), 
[черещjха] <<Їстівна ракушка, Anodonta 
cygnea; річкова черепаха, Emys lutaria•> 
Куз, ВеБ, [черепушка] <<беззубка•> ВеБ, 
черепаховий, [ черепахуватий] Нед, че
репашачий, черепашковий, ст. чере
пашньtй; - р. черепаха <<Черепаха; 
І простий не годящий посуд]•>, бр. чара
паха, СЛН. crepaha; - ПСЛ. *cerpaxa, ПО-
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черепкати 

хідне від *сеrр-ь (*cerpa), укр. череп; 
утворення витіснила з табуїстичних мір
кувань давніше желв (Зеленин 2, 53). -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 352: Фасмер 
IV 341; ЗССЯ 4, 70-71; Черньtх ІІ 
382; St. prast. ІІ 158; Bezlaj ESSJ І 
87. -Див. ще череп. 

[черепкати) <<деренчати, рипіти, 
тріскотіти•> ВеЗа; - пов'язане з черепок; 
очевидно, виникло на основі словоспо
луки uеренчати, як черепкИ. - Див. 
ще череп. 

ІчерепчаІ <<невеликий невід•> Г, 
Берл, Мо; - не зовсім ясне; можливо, 
виникло як лексико-семантичне утво

рення від *череп ча, зменшеної форми 
слова черепок <<МИска, горщИК•> - за 
формою невода; пор., однак, r1. cie
rzeniec <<рибацький сачок, сітка•> (SW І 
332), ч. IC'efenecl. схв. [черенац] не.•>, 
ЩО пов'язуЮТЬСЯ З ПСЛ. СеГСПЬСЬ ЯК ПО
ХідНОГО від ceren-ь (ЗССЯ 4, 65-66); 
тоді укр. [череп ча[ можна розглядати 
як друкарську помилку замість черен
ча. - Див. ще череп. 

Черес <<ШКірЯНИЙ ПОЯС, у ЯКОМУ НО
СЯТЬ гроші•>, чересок, [ череш] Нед «ТС.•>, 
СТ. череса; - р. Черес, через, [ чересл, 
чересел[, П. заст. trzos «ТС.>>, СТ. CZГZOS, 
слц. [ех. ceres] (можливо, запозичення 
з укр. мови), цсл. чp<kc'l.; - псл. *cers-ь 
( < *kertso-); - зіставляється з ірл. criss 
<<ПОЯС•>, кімр. crys <<nояс; сорочка•>; ос
таточного визначення походження сло

ва немає; припускається, що uей імен
ник виник на основі вторинної субстан
тивацїі прийменника-прислівника cers-ь 
<<Через•> (ЗССЯ 4, 76-77); була спроба 
на підставі наявності р. [ чересл, чересел] 
<<Черес•> пов' язати слово з псл. *cersla, 
укр. чересла (Bern. І 148; St. prast. ІІ 
163-164).- Фасмер IV 342; Преобр. ІІ, 
вьtrІ. послелний 67; Bruckner 583; Roz
wadowski Qu. gr. et. І 419-420; Skok І 
338-339; Bern. І 148; Matzenauer LF 
7, 32; Pedersen Kelt. Gr. І 43. - Див. 
ще через. - Пор. чересла. 

[чересла[ (мн.) <<Поnерек, крижі•>; -
р. [чересла], чресла (з ЦСЛ.) «ТС.>>, др. 
чересла <<nоп_ерек•>, rt. ст. trzosta (мн.) 

304 

черетнИця 

<<СТегна, ПаХ•>, Ч. tffsla <<ПаХ•>, СЛЦ. crieslo 
«ТС.•>, болг. чресла <<крижі; пах•>, ех. 
СТ. cresia <<бедра, стегна>>, СЛН. [ cresJo} 
<<Перегородка в горісі•>, стсл. чрі.СІ\А 
<<nоперек; стегна•>: - псл. *cerslo <<Пе
регородка•>; - споріднене з *cerslo <<Ніж 
плуга, леміШ•>; далі зіставляється з псл. 
*cerz-, укр. через (Skok І 338; Bern. І 
148; Bruckner 583), з лит. kirksn\s <<куль
шовий сугJюб•>, лтс. cirksnis не.•> (Mik
kola Usl. Gr. І 94; Muhi.-Endz. І 385); 
спорідненість з гот. hairpra (мн.) <<Нут
рощі, серце•>, двн. hёrdar <<нутрощі•> (Mikl. 
EW 34; Matzenauer LF 7, Зб), з дісл. 
heror <<nлече•> (Schmidt у Фасмера) сум
нівна. - Фасмер IV 342; ЗССЯ 4, 74-
75; St. prast. ІІ І 62-1 63; Bezlaj ESSJ І 
88. -Див. ще чересло. 

чересло <<ніж плуга, леміш•>, ст. 
чересло; - р. чересло <<НіЖ плуга>>, П. 
заст. trZOSfO, Ч. заст. cislo, СЛЦ. criesio, 
ВЛ. CГjOSfO, CГOSfO, НЛ. crjosfo «ТС.>>, бОЛГ. 
[ чрЯслоІ не.; вид макогона•>, м. цресло 
<<Чересло•>; - псл. *cerslo < *certslo ( < іє. 
*kert-slo-m), похідний іменник із суфік
сом -sl- від іє. *ker-t- <<різати•>; вихідне 
значення не, чим ріжуть, знаряддя рі
зання (ніж, різець, леміш плуга тощо)•>; 
найближче споріднені прус. kersle <<СО· 
кира; кирка~. лит. kei'slas <<знаряддя для 
пускання крові; ніж для стругання•>, 
віддаленіші гр. хєірw <<рубаю•>, лат. cul
ter <<НіЖ•>, що також продовжують іє. 
*(s)ker- <<різатИ•>. - Фасмер IV 342; 
ЗССЯ 4, 74-75; Буга РФВ 70, 102; 
Otr~bski LP ІІ 19-?0. 281; St. pra~t. li 
162: Machek ESJC 107; Schuster-Sewc 
126; Младенов 683; Mikkola Ursl. Gr. І 
160; Matzenauer LF 7, 37; Bern. І 148; 
Trautmann ІЗО; Fraenkel 245. - Пор. 
чересла. 

[ череслsік] ( ент.) <<ба га тов' яз пл ас
кий, Polydesmus complanatus•> (вид без
крилої комахи) Нед, Куз; - неясне. 

черет -див. очерет. 
[черетка) <<СТебло КОНОПЛИНИ•> (?), 

[ чt:реточка І ( череточка конопляноч
ка} Нед; - очевидно, пов'язане з [ че
рет 1 <<очерет•>. -Див. ще очерет. 

[черетнИця] (бот.) <<куничник (на
земний, пухнастий, ланцетний), СаІа-



черешня 

magгostis (epigeios, villosa, lanceolata)•> 
Г, Нед, Mak, [ черетянка] <<куничник не
помітний, Calamagгostis neglecta (Ehгh.) 
Р.В.•> Mak; - р. [черетЯнка] (бот.) 
«куничник наземниЙ•>, бр. чаротніца 
(бот.) <•Канаркова трава, Phalaгis L.•>; -
назви утворено від [черет] <<очерет•> за 
зовнішньою подібністю цих рослин. -
Нейштадт 105. - Див. ще очерет. 

черешня (бот.) <<плодове дерево ря
ду вишень, Ceгasus avium L. (Pгunus 
avium L.)•>, [чере'ха] (бот.) <<вид череш
ні, Pгunus duracina Sweet (Ceгasus)•> Г, 
Mak, [черешенник] (орн.) <<вивільга, 
Oriolus galbula L. (Oгiolus oriolus L.)•> 
Куз, Шарл, ВеНЗн, [черешень] (орн.) 
«костогриз, Coccothгaustes coccothгaustes 
L. (Coccothraustes vulgaris Bгiss)•> Шарл, 
[черешuна] <<Черешнина•>, черешнИк, 
черешнuна, черешні в ка Куз, [ череш
нЯкІ (орн.) <<Костогриз•> Г, Шарл, ВеНЗн, 
[черешнЯнuк] «ТС.•> Куз, Шарл, ВеНЗн, 
черешнЯнка <<СТрава з черешень•>, [ че
решнЯf] (орн.) <<костогриз•> Г, ВеНЗн, 
[черих (бот.) <•черешня•> Ме; - р. че
решня, бр. чарЗшня, др. черешьня, п. 
czeresnia, trzesn і а' ст. czrzesnia' ч. 
tfesne, tfesefi, СЛЦ. ceresfla, cresna, BJI. 

treser\, ст. tresnja, болг. чере'ша, [чреш
ня], м. цреша, црешна, схв. трешНJа, 
[чрешНJа] «ТС.>>, СЛН. cгesnja, cesnja <<Че
реШНЯ; ВИШНЯ•>, ЦСЛ. чp'kwt.N\1\j - ПСЛ. 
*ceгsьnja (*сегsа) не зовсім ясне; біль
шість етимологів розглядає як запози

чення з латинської мови (батьківщи
ною садово"і черешні є Південне Причор
номор'я), нар.-лат. ceresia (< лат. cera
sus <<ВИШНЯ•>) у свою чергу вважається 
запозиченим з грецької; гр. хЄрсющ, 
кєраG6с;; «ТС.•> неясного походження; 
форма *сегsьnа (з -ьn-) виникла, ймовір
но, під впливом назви visьnja; існує та
кож спроба (Георгиев В-ьпр. на б-ьлг. · 
етим. 25-26) пов'язати псл. *cersja з 
фрако-фригійською назвою черешні, збе
реженою в гр. хЄрсюос;; <<Черешня•> < іє. 
*k1w'er<3s- немний, чорний•>, пор. лит. 
kersas <<з білими і чорними плямамИ•>, 
(проти- Hamp ZfSIPh ЗІ, 1963, 298-
300); приймається й можливість запо-

черіботіти 

зичення слова з аккадсько"і мови, пор. ак. 
karsu <•плід з кісточкою (?).>; у разі запо
зичення з латинської мови не цілком 
ясні шляхи проникнення слова; припус
кається посередництво ретороманська·! 
(пор. ретором. ceriescha <•черешня•>) та 
старобаварської (бав. ст. chersse <<Че
решнЯ•>). - Фасмер IV 343; Потебня К 
ист. зв. 154; ЗССЯ 4, 78-79; Черньrх 
П 382-383; Stawski І 118; St. prast. П 
І 65-1 66; Bгuckneг 581; Mo§zynski 
PZJP 276-277; Machek ESJC 657; 
Holub-Lyer 492; Machek Jm. rostl. 110; 
Schusteг-Sewc 1545; Младенов 682; Skok 
JF 8, 55; Bezlaj ESSJ І 88; Кірагskу 
GLG 110; КІеіn 274. 

черешок (бот.) <•стебельце листка; 
квітконіжка•> СУМ, Нед, [черешкува
тий] <•З квітами на черешках•> Нед; -
р. черешок ~стебельце листка; колодо
чка, ручка•>; - похідне утворення від 

черен, оформлене за зразком іменників 
типу дашок, пушок, реп'яшок і т. ін. -
Преобр. П, вьrп. последний 67-68. -
Див. ще чеІ?ен. 

[черйтиj <•облуплювати кору•>; -
бр. (чьtрь'щь] <<ТЯГТИ дряпаюЧИ•>, Ч. ceriti 
<<ВОруШИТИ, рябітИ•>, СЛЦ. cerit' <<ТС.•>, 
болг. [ ч6рля] нріпати волоссЯ•>; - псл. 
сегіtі, ЩО продовжує, ОЧеВИДНО, іє. 
*(s)ker- <<різати, дряпати•> (ЗССЯ 4, 
66); можливий також зв'язок з уг. cser 
<•дубильна кора•>, що є запозиченням з 
слов'янських мов, пор. слu. еег <<дуб 
бургундський, Quercus ceгris L. •>, болг. м. 
цер, схв. цер <•ТС.•>, які через посеред
ництво балканароманських говірок по
ходять від лат. (Quercus) сеггіs <•ВИд ду
ба•>, запозиченого з хамітських мов (пор. 
бербер. (-)keгrus <<дуб•>). - MNTESzv І 
50tl; Kniezsa І 127 -128; Machek ESJCS 
57: Младенов 687; Walde-Hofm. І 207; 
КІеіn 262. 

черих, череха - ДИВ. черешня. 
[черіботіти] <<щебетати, цвірінька

ТИ•> ВеУг, [ черіберuти, черібонuтиІ 
«ТС.•> BeYr; - звуконаслідувальне утво
реrшя, подібне до шкряботіти, скре
готіти, чавкотІти і под. 
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черінем 

[черінем (у виразі черінем сіли)] 
<<У кружок сіли?>> Г; - не зовсім ясне; 
можливо, первісно йшлося про групу 
людей навколо вогнища чи біля печі, 
тоді пов'язане з черінь (див.). 

ЧеріНЬ <<ВОГНИще; Під печі; МаЙдаН
ЧИК над склепінням варистої печі; май
дан, простір>> Нед, Г, СУМ, [ чарон 
ЛПол, черень Нед, черон ЛПол, чє
рано ЛПолІ «ТС.», [черен, черuн, чи
рuн] нс.; тіК>> ЛЖит, [передчеріннє] 
•майданчик перед челюстями варист~ 
печі·> ЛексПол; - р. [ черен] <<солевар
ний казан для випарювання солі>>, бр. 
чарЗнь «ЧеріНЬ>>, др. черен'Ь <<сковорода 
дJІЯ випарювання солі>>, п. trzon <<Че

рінь>>, Ч. ceren <<ГірСЬКИЙ Хребет; ВИД 
рибаЛЬСЬКОЇ СіТКИ>>, СЛЦ. ceren <<рибаль
СЬКа сітка>>, HJJ. serjer\ <<Підсака ЛОВИТИ 
рибу>>, бОЛГ. СТ. ЧереН'Ь <<ВерХНЯ ЧаСТИНа 
ВОГНИЩа>>, СХВ. черен, черjен <<СКЛеПіННЯ 
Над ВОГНИЩеМ>>, СЛН. ceren <<СКеЛЯСТа Мі
СЦеВіСТЬ>>; - ПСЛ. cerem,j cerenь; - СПО
ріднене з гр. хЄрvщ <<Чаша для офіру
вання, жертвоприношенНЯ>>, ірл. cern 
<<МИСКа>>;(< іє. *kuer-/ker- <<ПЛеСТИ>>); 
псл. *cerenь мало первісне значення <<ре
шітка, сітка над вогнем>>, звідки розви

нулися пізніші <<Вогнище; під печі>> і 
<<рибальська. сітка>>; зв'язок з корен,r;м 
іє. *k"er-/ker- <<ПЛеСТИ>> ПОЯСНЮЄТЬСЯ 
стародавнім способом виготовлення по
суду або сіток над вогнищем, які роби
ли у вигJІЯді плетениць, обмазаних ГJІИ
ною (3ССЯ 4, 64-65; Трубачев Рем. 
терминол. 204-206; 226-227); зістав
ляється також із псл. *cern-ь <<руків'я,> 
(St. prast. ІІ 153), з лтс. ceri <<розпечене 
каміння (у печі, лазні тощо)>>, двн. hёrd 
<<Вогнище•> (Bern. І 146; Osten-Sacken 
IF 22, З 12). - Фасмер IV 340; Пр~обр. 
ІІ, вь1п. последний 68; Schuster-Sewc 
127; Skok І 310; Bezlaj ESSJ І 79; Zupitza 
ВВ 25, 102; Torbiбrnsson LM ІІ 14. -
Пор. черен. 

черк (звуконаслідування на позна
чення швидкого руху, дотикання одного 

предмета до іншого), [черть] <<звукона
слідування на позначення удару, швид
кого руху>>, [чар кати] <<ЧеркаТИ>> Нед, 
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черкес 

черкати <<КреСЛИТИ; дуДJІИТИ; (доКОНаНИЙ 
вид) різнути; жбурнути; кинутися, по
мчатИ>> УРС, Бі, Нед, черкатися <<тор
катися, зачіпати>>, черкощ)ти, І черщjти] 
<<Черкнути>> ВеБ, [зачеrкJ •обрис, кон
тур•> Ж, начерк, !очерк <<Нарис, начерК>> 
Ж (можливо, запозичення з російської 
мови), [очерчити] <<окреслитИ>> Ж, [об
черкач] <<циркуль>>, [обчuркач] <<Круг
лий сарай з кінським коловоротом>> Куз, 
почерк, прочерк, розчерк; - р. черк, 
чирк, бр. чьtрк; - розглядається як зву
конаслідувальне утворення (Bern. І 1 69) 
або як новотвір (Фасмер IV 344) від 
черта (див.). 

черкасИн (текст.) <<бавовняна або 
вовняна тканина для одягу>>, [черкас, 
черкасuна] Нед, черкесина нс.•>, [ чер
касевий], черкасИновий, [черкесовий[ 
Нед; - очевидно, пов'язане з р. ст. 
*черкас (пор. р. ст. черкасьt <<Черкеси; 
українці>>); мотивація називання не яс
на. -Див. ще черкес. 

[черкати 1 ] <<цвіркотати, скрекотатИ>>, 
[ черкотати] <<торохкотітИ>> Нед, [ чер
чати] <<цвіркотати, скрекотати•> ВеЛ, 
[ черкавка] <<ТОрОХКаЛО, тріскачка>>, [ чер
кач] (орн.) <<дрізд омелюх, Turdus vis
civorus L.>>, [черкіт], [черкітка] «ropox
кaJIO, тріскачка; вода; (орн.) rорихвіст
ка-лисушка, Phoenicurus phoenicurus L.>> 
Г, Нед, ВеЛ, ВеНЗн; - р. чuркать «ивір
котатИ>>; - звуконаслідувальне утворен
ня, подібне доджеркати (див.). 

черкати2 <<лаятися, згадуючи чор
та>>, черкатися нс.>>; - р. черкаться 
нс.>>; - запозичення з російсько"! мови; 
р. черкаться (< *чер(т)каться) по
хідне від чёрт (мн. черти), спорідне
ного з укр. чорт; про запозичення з 

російської мови свідчить фонетика слова 
(кореневе -е- в російській при укр. -о-), 
пор. р. чёрт - черти при укр. чорт -
чортu. - Фасмер IV 344. - Див. ще 
чорт. 

черкес <<представник адигського наро
ду, що живе на Кавказі>>, почеркеси
тися; - р. черкес, ст. черкасьt <<чер
кеси; УІ\Ра·інці>>, бр. чаркес, п. Czerkies, 
ч. слц. Cerkes, болг. черкез, схв. Черкёз, 



черкеска 

слн. Cerkez; - запозичене (через тюрк
ське посе ре дни uтво) з осетинська·! мо
ви; пор. тур. cerkes, cerkez, карач. 
Carkas; ОС. C<erg<es (< *carkas) <<Орел (МОЖ
ЛИВО, тотем черкесів)•> є словом іранського 
походження (пор. согд. *carkas <<Хижий 
птах•>, ав. kahrkasa- <<шуліка•>, пехл. karkas, 
перс. kargas «ТС.•>, що зводяться до пра
іран. karkasa-, (букв.) <<куроїд•>); пов'язува
лося також (MШler GGM 1, 60 - у Фас
мера) з етнонімом КєрхЄтаt, назвою спорі
дненого з черкесами племені. - Фасмер 
lV 344; Абаев ИЗСОЯ І 302-303; РадЛов 
ІІІ 1969; Mikl. ТЕ! Nachtr. ІІ 95. 

черкеска <<старовинний верхній чо
ловічий одяг з прорізами і відкидними 
рукавами; довгий вузький каптан (у чер
кесів та інших кавказьких народів, а 
також у кубанських і терських коза

ків)•>; - р. болг. черкеска, бр. чаркес
ка, П. czerkieska, ч. cerkeska; - утво
рення від черкес, ана"1огічне до гуцул
ка, кубанка, гімнастерка тощо. -
Киш ЗИРЯ IV 51. -Див. ще черкес. 

[черкуші] (бот.) <<тернослива, Pru
nus insititia L.•> ВеНЗн, Mak; - п. 
[czerkusza І нс. •>; - можливо, назву 
утворено від черкати норкатися чо
гось під час руху (переважно залишаю
чи на ньому слід, риску)•> з огляду на 
колючі гілки uієї рослини. - Бісюлі
на-Клоков 208. - Див. ще черк. 

[черленйцяІ <<? (закувала зозулень
ка, ой, під черленицев)•> Г; - утворен
ня, похідне від [ черленийІ ( < черв
лений) <<ЧерВОНИЙ>>; НаЙвірогідНіШе, ОПИ
СОВа назва калини, постійним народно
фольклорним епітетом якої є прикмет
ник червоний (червона калИна). - Див. 
ще червлений. 

черлінь - див. червлений. 
[черля (красиста)j (бот.) «Rottlera 

linctoria Roxb.•> Mak; - не зовсім яс
не; можливо, пов'язане з [ черленийІ 
•червониЙ•>. 

tчерлsінка] (ент.) <<Червонотілка 
(різновид кліщів), Trombidium holoseri
dum L.•> Нед, Куз; - іменникове утво
рення, пов'язане з прикметником 

чер(в)лений <<ЧервонИЙ•> у зв'язку з чер-

чермний 

ваним забарвленням тіла кліщів, що за
свідчують назви комахи в різних мо
вах; пор. р. краснотелка, п. заст. 
czerwonek, фр. mite rouge (букв.) 
<<КЛіщ черВОНИЙ•>, yr. VOГOS atka «ТС.•>, 
(букв.) <<Червоний кліщ•>; назва черлЯнка 
виникла, можливо, як калька п. czer
wonek. - Див. ще червлений. 

[чермань] (бот.) <<кампешеве дере
во, Haematoxylon campechianum L.•> Нед, 
Mak; - назва пов'язана з чермний 
<<ЧервонИЙ•>, оскільки з деревини uіє'і 
рослини виготовляють барвники жов
того та бурого кольору. - Симоновиh 
222. - Див. ще чермний. 

[чермильІ (бот.) <<бруслина євро
пейська, Evonymus europaeus L.•>; -
пов'язане з черлтий <<Червоний•> з огля
ду на оранжевий принасінник uіє'і рос
лини, а також на те', що з їі насіння 
добувають олію червонясто-брунатного 
кольору. - Бісюліна-Клоков 194-195; 
Нейштадт 376. -Див. ще чермний. 

черМНИЙ (поет.) <<ЧерВОНИЙ, багрЯ
НИЙ•>, [ черм нуватис я І <<Червонітися~ 
Нед; - р. чермньtй (заст.) <<Червоний, 
багряниЙ•>, [ черёмньtйІ <<рудоволосий», 
др. чьрмьн'Ь <<ЧервонИЙ•>, п. czermier\ 
(бот.) <<образки болотні, Calla palustris 
L.•>, ч. слu. cermak (орн.) «Горихвіст
ка•>, Ч. cermy <<ЧерВОНИЙ>>, CJIU. СГm <<Ве
ЛИКа ОСа>>, ВЛ. Cork <<ЯЄЧНИЙ ЖОВТОК>>, 
нл. cenk, nолаб. carm<3k <<ТС.>>, схв. 
Црмница (назва річки в Чорногорії), 
СТ. чрман <<ЧерВОНИЙ•>, СЛН. crm <<Кар
бункул•>, стсл. чрьмьн"Ь <<червониЙ•>; -
псл. *СЬrmьn-ь(jь); утворене від псл. *C"rmь 
<<Черв'як•> (оскільки червоний барвник ви
роблявся з особливо'і породи червів); -
СПОріднене З ЛИТ. kirmts «ТС.•>, ЛТС. cerme 
<<ГJІИСТ•>, прус. girmis <<черв'як•>, дінд. 
kfmi- <<черв'як, личинка•>, ав. k<3r<3mі
<<Черв'як•>, нперс. kirm, алб. krimb, ірл. 
cruim, кімр. pryf «ТС.•>; іє. *kurmi-.--:
Фасмер-Трубачев IV 344; Machek ESJC 
98; Holub-Lyer 117; Skok І 276; Bern. І 
169; Trautmann 134; Muhl.-Endz. І 
378; Pedersen Kelt. Gr. І 43; Specht 45; 
Zubaty IF б, 155-156; Meyer EW 206; 
Fraenkel 257. -Пор. черв, червлений. 
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чермоха 

[чермоха] (іхт.) <•краснопірка, Scar
dinius erythrophthalmus (L. )•> Нед, [ чер
муха, чернуха] Нед, [чорнуха] <•ТС. •>; -
очевидно, пов'язані як похідні з [ черм
ний] <•червониЙ•> Нед з огляду на чеІJвоні 
плавці цих риб; [ чернуха, чорнуха] ви
никли внаслідок зближення із назвами, 
що містять співзвучний корінь чорн-. -
Маркевич-Короткий 95-96. - Див. 
ще чермний. 

чернець, [ченець], ченчик, чер
нецтво, [чернеча] Нед, чеrнеччuна, чер
нИця, [чорнИця], [черчик , чернецький, 
чернечий, чернИчий, ченцювати, чернИ
чити; - назви походять від чорний, 
оскільки ченці відносяться до так зва
ного чорного духівництва, для якого є 
обов'язковою безшлюбність (целібат). 

[чернильоваті] (бот.) <<Melanthaceae 
(Liliaceae, лілійні)•> Нед, Mak; - штучна 
назва, утворена від чорнИло, очевидно, 
як калька латинського терміна Melan
thaceae, що походить від гр. І-ІЕЛаv <•чор
нило•>. - Симоновиh 490. - Див. ще 
чорний. 

[чернь] <•кістковий мозок; осереддя•> 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, пов'я
зане З черен <<СТебло, стрижеНЬ•> (див.). 

[чернЯ] <<пляма на зубах у коня•>: -
похідне від чорний (див.). 

черпати <<Набирати, діставати; (пе
рен.) добувати, запозичатИ•>, черпак 
<•ківш, посудина для черпання; [вид ри
бальської сітки]•> СУМ, Нед, чертілка, 
[черпало] Нед, черпальник (спец.), [чер
пальня] <•водочерпна машина на папе
ровій фабриці•> Нед, Куз, черпакува
тий, черпальний, [черпучийІ Нед, вИ
черпка (тех.), вичерплuвий Куз, ви
черпний, [зачерети] <•зачерпнути•>, [за
чернути ВеБ, зачерти ВеБ, зачерЯ
пuтu] <<ТС.•>, [ізчернути] <<ВИчерпатИ•>, 
Ж, [начертu], [невИчерп] <•невичерп
ність•> Ж, невИчерпалtJнuй Куз, невИ
черпний СУМ, Куз; - р. черпать, бр. 
Ч.3рпаць, П. czerpaC, Ч. cerpati, СЛЦ. 
cerpat', ВЛ. cerpac, НЛ. СГеS «ТС.•>, болг. 
черпя <<ЧерnаЮ•>, М. црпе <<ЧерnаЄ•>, СХВ. 
Црпстu, цf.maтu <<ЧерnаТИ•>, СЛН. crepati 
«ТС.; жадібно КОВТаТИ•>, cfpati <<ЧерnатИ•>, 
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стсл. чр'і;;rн, чрьnАтн; - псл. *cerpti з 
первісним значенням <•тяти, шарпати, 
рваТИ•> (пор. р. [ черпать] <<рВаТИ, Шарnа
ТИ (напр., про ведмедя)•>); розвиток зна
чення: <<Відривати щось від цілості, від
діляти долонеЮ•> ~ <•Набирати долонею 
щось сиnке, рідке•> ~ <•nереливатИ, відли
вати рідину•>; - споріднене з лит. kirpti, 
kerpu <•різати (ножицями), обтинати, 
стригти•>, лтс. clrpt, c~rpu І clrpu <•nідрі
зати, обрізатИ•>, двн. herbist <•ОСіНЬ•>, лат. 
carpere, саrрб <<зривати, скубти; вибира
ти, розділяти•>, гр. xpwmov <'серП», харк6<;; 
<<Плід•>, дінд. krpaQa- <•меч•>, хет. kагр
~•брати, збирати•>; іє. *(s)kerp- І (s)kгер
<•різати, тяти, відділяти, відриватИ•>; не
прийнятними є зближенн"я з нім. schбpfen 
<•черпати•> (Machek ESJC 98) або з псл. 
*сеrр-ь, укр. череп (черепок) від <•наби
рати воду черепком•> -+ <<Черпати•> (Staws
ki І 118). - Фасмер IV 346; ЗССЯ 4, 
71-72; Черньtх ІІ 383; St. pr9st. ІІ 158-
159; Bruckner 76; Schuster-Sewc 116-
117; Младенов 683; Skok І 278; Bern. І 
170-171; Fraenkel 257-258; Traut
mann 129; Bezzenberger ВВ 16, 245; Pe
dersen Kelt. Gr. І 94; Frisk 11 31; Walde
Hofm. І 172-173; Pokorny 944-945. 

Ічерпіта] (орн.) <•чубатий жайворо
нок, Galerida cristata L.•> Г, Нед, [ чер
пітИха Г, Нед, чороп[та ВеНЗн, чор
п[та Г, Нед, чорп{тка Нед] «ТС.•>; - не
ясне; можливо, звуконаслідувальне утво

рення, пор. близькі звукосполучення на 
позначення щебету птахів у різних мо
вах: р. чuрИк, англ. chirp, тур. circik, 
рум. ciripft. 

( черсак1 ] <•Горщик•>; - утворення, 
похідне від дієслова [ черсатu] <•ШКреб
ТИ•>; можливо, початкова афективне 

слово на позначення посудини, що з 

неї вишкрібають (виїдають до кінця) 
страву. -Див. ще черсати. 

черсак2 , чuрсак Куз (бот.) <•Dip
sacus І-.; черсак розрізанолистий, Dip
sacus laciniatus L.; черсак лісовий, Dip
sacus sylvestris L., Dipsacus fullonum L.; 
мигдаль степовий, Amygdalus паnа L.; 
відкасник безстеблий, Carlina acaulis L.~ 
УРС, Г, Mak, [ черстяк] <•Черсак розріза-



чересіти 

нолистий•> Mak, І чесакІ <<Черсак лісо
ВИЙ•> Mak, І чисаки] <<Dipsacus fullonum 
L.•> Mak, черсакові (бот.) <<Dipsacaceae•>, 
черсакуваті (бот.) <<Dipsaceae DC•> Mak, 
Нед; - n. [czersak] <<Черсак лісовиЙ•> (з 
укр.); - утворення, похідне від чересі
ти <<ШКребТИ>> (< чесати) З ОГЛЯду на 
те, що гострі суцвіття цієї рослини вжи
ваються для наведення ворси на сукні 
(їі черсанням); назви нечерсакових ро
слин виникли за суміжністю. - Ві
сюліна-Клоков 204, 303-305, 312: 
Нейштадт 524; SW І 386. - Див. ще 
чересі ти. 

[черсати] <<Шкребти, терти; кинути
ся, шаснутИ•>; - експресивне утворення 

від чесати; (можливо, первісна форма 
*cesrati, ПОІJ. СХВ. cesrati <•ЧеСаТИ, чуха
ТИ•>, [cesra t) <<ЧеСаТИ ВОВНУ, ВОЛОКНО>>, 
СЛН. Cesrati «ТС.>>); nриnускаЄТЬСЯ СПО· 
рідненість з низкою слов'янських від
повідників, де відбулася експресивна 
заміна s > х: укр. чухрати <<обрубати 
гілки на дереві, зривати одним рухом 
руки листя на дереві; розбивати вовну, 
очищуючи від сміття; бити; бігти; (про 
вогонь пожежі) швидко рухатися, охоп
люючи•>, р. І чухрати] <<обривати віти; 
бігтИ•>, n. ст. czechrac <•чесати льон, во
вну•>, czochrac <•рвати; плутати; куйов
дити, кошлати•>, ч. cechrati «Тріпати, r~у
шити, куЙОВДИТИ•>, СЛЦ. cechrat' «ТС.•>, 
cochrat' <<ТріnатИ, куЙОВДИТИ», cochrat' 53 

~плентатися•>; не виключений також зв'я
зок із псл. *cersti, пор. др. р.-цсл. чьрстн 
<<проводити борозну•>, *cerslati <<Обди
рати кору з дерева•>.- ЗССЯ 4, 90-91; 
Stawski І 124; St. prast. ІІ 176-177. -
Див. ще чесати. - Пор. чустрати, 
чухрати. 

[черсик 1 ] (бот.) <<Невеличке степове 
деревце; мигдаль степовий (бобчук), 
Amygdalus nапа L.; сорт ранніх перси
ків; персик•> Мо, Mak, Куз, І черсики\ 
«Мигдаль степовИЙ•> Mak, [черсаки] «ТС.•> 
Mak; - виникJю внаслідок контаміна
цїі слів черсак~ та персик. - Див. ще 
персик, чеrсак2 • 

[черсик2 <<Кільце, яким прикріплює
ться коса до кісся•> Мо; - не зовсім 

черствИй 

ясне; можливо, пов'язане із І черсdти] 
<<ШКребти, терти (притирати, одягаючи 
на кісся)•>. -Див. ще черсати. 

Ічерствак] (бот.) <•білий гриб, Boletus 
edulis Bull.•> Г, Нед, Mak, ВеНЗн; -
назву утворено від черствИй <<І твердий, 
міцний, свіжий, сильний Нед]•> з огля
ду на якості цього гриба, його приєм
ний запах і смак. - Зерова 155. - Див. 
ще черствИй. 

черствИй <<затверділий, засохлий, 
несвіжий; твердий, міцний; [свіжий]; (пе
рен.) холодний, нечулиЙ•> СУМ, Нед, 
l чИ рствий Бі, ВеЛ, чuрстий ВеЛ, чвер
ськuй Нед] «ТС.•>, черствуватий, черст
вИти, черствіти, черствішати, ст. 
чирствьtй <<Міцний, твердий; бадьорий, 
свіжий•>; - р. чёрствьtй <<Черствий, твер
диЙ•>, бр. ч:3рствьt <<ТС.•>, др. чьрств'Ь 
~твердий; сухий; ясний; значний», n. 
czerstwy <<Черствий; твердий; бадьориЙ•>, 
Ч. СЛЦ. cerstvy <<СВіЖИЙ, бадьорИЙ•>, ВЛ. 
cerstwy <<бадьорИЙ•>, болr. чевр'Ьст <<СПрИТ· 
ний, швидкий, моторниЙ•>, м. цврст <•Міц
НИЙ•>, схв. чврст <•твердий, міцний; жорс
ткий; щільний, важкий; серйознИЙ•>, слн. 
cvrst, Cfstev <<СИЛЬНИЙ, ЗДОрОВИЙ, МіЦНИЙ; 
щільний, твердий •>, цсл. чрьстк"Ь <<силь
ний, міцний: густИЙ•>: - псл. *cьrstv-ь(jь) 
<<твердий, жорсткий, міцниЙ•> (значення 
<•свіжий, бадьорИЙ•> вторинне); розгля
дається як утворення, похідне від діє
слова *cersti, *c"rtQ з первісним значен
ням <<рубати, завдавати вдари•>: - зі
ставляється з лит. kirsti, kertu <<рубати, 
бити •> (ЗССЯ 4, 159-161); припуска
ється спорідненість з дінд. krtsna- <•цілий; 
цілковитИЙ•>, лат. crassus <<товстий, гру
биЙ•>, з прус. corto <<огорожаt пліТ», гр. 
хартаЛІ <<КОШИК•> (Schuster-Sewc 112; 
Bern. І 171; Walde-Hofm. І 285-286; 
Mayrhofer 259; St. prast. ІІ 250-252); 
іє. *kert- <<ПЛести, вити, в'язати•>, пор. 
семантичну паралель ncJJ. krat-ь <<Крутий, 
мінниЙ•> від kratiti <<крутити•> (Stawski І 
118-119; St. prast. ІІ 250-252; Bern. І 
171 ); зближується також з гот. hardus 
<•Жорсткий, твердиЙ•>, дісл. herstr <<різ
КИЙ•>, лит. kerstas <<Гнів•> (Bezzenberger 
KZ 22, 476); неприйнятне припущення 
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про походження з *ce-vьrst-ь при підси
лювальному префіксі ее- і *vьrst-ь, пов'я
заним з дінд. vrddha- <<ВИрослий, силь
ний•>. < іє. *цerdh- <<рости~ (Machek 
ESJC 99). - Фасмер IV 347; Черньrх І] 
383-384; Bri..ickпer 76; Machek ESJC 
99; Schuster-Sewc 112; Bezlaj ESSJ І 92; 
Fick І 25; Walde-Hofm. І 285-286; 
Pokorny 584-585. 

черсти - див. черта. 
[черта] <<риса•> Куз, [ черть] <<риска, 

лінія•> Нед, [чертак] «прикордонний 
вартовий пост•> Нед, [чертеж] <<вируб
ка, цілина; сіножать•> Куз, [ чертuна] 
<<ескіз•> Куз, [ чертuнка] <<риска•> Нед, 
[ чертuцяJ <<дерево З обдертоЮ КОрОЮ>> 
Г, ВеЗн, [ чертіж] <<Ви рубка, цілина; сі
ножать•> Куз, [ чертка] <<рИСКа» Куз, [ чер
точка І (біол.) <<вібріон•> Нед, [черть] 
<<штрих, лінія•> Куrз, Нед, [ чертастий] 
Нед, [ черт6ваний] <<ШтрихованИЙ•> Нед 
[ черчастий] <<СМугастиЙ•> Куз, [ чертьj 
<<вигук на позначення Jдару•> Г, Нед, 
[ черсти], [ черткувати <<ШтрихуватИ•> 
Куз, [ черточкувати І <<пунктувати•> Куз, 
[ чертуватися] <<малюватися•> Нед, 
6черт <<КОЛО•>, [6черти] <<риси•>, [очер
т6во] <<КОЛОМ•> Нед, 6чертом «ТС.•>, 
[oчepтcltnul <<описуватИ•>, [пр6черть) 
<<прогалина, галявина•>; - р. черта 

<<риса; [різець]•>, чертuть <<Креслити•>, бр. 
чарціць «ТС.•>, болг. черта <<риса•>, чер
тая <<КреСЛЮ>>, М. црта <<рИса; (він) 
креслить•>, схв. црта <<риса», и,ртати 
<<КреСЛИТИ•>, СЛН. Cfta <<риса, ЛіНіЯ•>, 
Cftati <<КреСЛИТИ•>, СТСЛ. Чрt.'Т'А <<рИса, 
лініЯ•>; - псл. *сьгtа, пов'язане з псл. 
*cersti ( < *cert-ti), *cьrtQ <<різати•>;- спо
ріднене з лит. kirta <<удар•>, kii"sti <<рубати, 
бит~-kії'tіs <<удар•>, дінд. krti~ <<Ніж», 
kfta <<розколина, тріщина•>, kartati <<рі
же•>, лтс. clrst <<рубатИ•>, ав. kar<3ta
«ТC.•>, алб. geth (< *kerto) <<стрижу•>, оск. 
cortex <<Кора•>; іє. *ker-t- <<різатИ•>. - Фас
мер IV 348, 349; 3ССЯ 4, 75-76, 161; 
Черньtх П 384-385; Sf. prast. ІІ 252; 
Младенов 683; РФВ 71, 445-446; 
Bern. І 171; Trautmann ІЗО; Fick І 25; 
Pedersen IF 5, 55; Meyer EW 221. 

[чертан] (іхт.) <<дрібний короп•> Мо, 
Берл; - назву утворено від черта че-
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рез наявність у коропів бічної лінії. -
Маркевич-Короткий 135. - Див. ще 
черт а. 

[чертвовати] <<бити, стукати (моло
том)•> Нед; - очевидно, похідне від 
звуконаслідувального вигуку черть, 
що передає звук удару. - Див. ще 
черк. 

[чертець] (зоол.) <<(гризун) вовчок 
(соня), Myoxus nitela (Giis L.)•>, [ чер
теньник, чертіж, черун, чортененик] 
«ТС.•>; - р. l чертец] <<вид гризунів•>; -
давнє похідне із суфіксом -ьсь від *сьrt-ь у 
його найдавнішій семантиці <<той ( теJ, що 
ріже•>, пов'язаного з дієсловом *cersti 
(*cьrtQ) <<різати•>; - етимологічно спо
рідненими є лит. kertukas, kirtukas <<зем
лерийка», kii"stis <<ТС. •>, лтс. clrksnis, 
clrslis <<ТС.•>. - Фасмер IV 348; 3ССЯ 4, 
166; Fraenkel 223. - Див. ще чер
та. - Пор. чорт. 

чертог <<велика пишна кімната в 
палаці або замку•>; - р. болr. (заст., 
книжн.) чертог, схв. ст. чртог, чртаг 
«ТС.», стсл. чр'"Ьтоrь <<Кімната; спаль
НЯ•>; - запозичене з перської мови че
рез тюркське посередництво; перс. 

cartaq «висока виступна частина будин
ку, ПОрТИК, баЛКОН>>, утворене зі СЛіВ car 
<<ЧОТИрИ>>, спорідНеНОГО З ПСЛ. cetyre, укр. 
чотuри, і taq «КОЛона, СТОВП>>. - Фасмер 
IV 348; Преобр. П, вьrп. последний 
70; Корш JagiC-Festschr. 255; Аб,аев 
ИЗСОЯ 322, 341-342; Младенов RES І 
51; Mikl. EW 35, ТЕІ І 240, 273; Bern. І 
171; Lokotsch 32. - Див. ще чотИри. -
По\). чардак. 

[черун] <<казан; черпак, черпальний 
ківш•> Нед, Куз, [ чирун] «Солеварна ско
ворода•>; - р. [черенІ <<Солеварний ка
зан для випарювання солі•>, др. черен'Ь 
<<СКОВО!JОда для випарювання солі•>, п. 
[czerun] <<ЧируН•> (запозичене з україн
сько"і - SW І 266); - утворення, похід
не від [ чирати] <<черпати•> Нед; не вик
лючений ТаКОЖ зв'ЯЗОК із чер{нь <<Під 
печі•>. -Див. ще черінь, черпати. 

[черха] (бот.) <<келерія (кипець), Koe
leria Pers.•> Mak; - не зовсім ясне; мож
ливо, виникло внаслідок видазміни бота-



черч 

нічної назви черсак з огляду на подіб
ність зовнішніх ознак рослин. - Ней
штадт 111-112; Вісюліна-Клоков 
303. -Див. ще черсак2 • 

черч, черча, черчеть, черчик, чер
честий, черчuстий -ДИВ. ЧерВ. 

[черчати] <•бряжчати; дзюркотіти•> 
Г, Нед, Куз; - звуконаслідувальне утво
рення, подібне до [джурчати], дзюр
чати, деренчати ТОЩО. 

[черчик1 ] ~уродливий, гарно вбра
ний хлопець; красень•> Нед; - не зовсім 
ясне; можливо, є лексико-семантичним 

утвореННЯМ Від черчик ( < Чернець) «МО
ЛОДИЙ чернець~ із семантичним розвит
ком: <•Скромний, акуратний (як чернець)•> 
~ <•гарно вбраниЙ•> ~ «уродливиЙ•> або 
(при первісн ій формі *червчик) пов'я
зане з червцевий <•кошенільний; яскраво
червониЙ•> із семантичним розвитком: 
~убраний у червоне, яскраве•> ~ <•ПО
мітний, яскравий•> ~ <•уродливиЙ•>. -
Див. ще чеев. чернець. 

[черчик2 ] (іхт.) <•вид гольяна, Pho
xiпus гivulaгis (можливо, гольян озер
ний, Phoxinus peгcnurus Pallas); вид ля
ща, Cypгinus amaгus•>; - назва виник
ла метафоричним шляхом від [черчик І 
«ошатно одягнений гарний хлопець•> з 
огляду на золотаво-блискуче забарвлен
ня цих риб. - Маркевич-Короткий 
93, 94, 120. -Див. ще черчик1 • 

[черчик3 ] «вид гри в чурки•> Ме; -
очевидно, запозичення з румунської мо
ви; рум. сегс <•КОЛО•> походить від лат. ciг
cus <•коло; цирк•>. - DLRМ 134. -Див. 
ще цирк. 

[черчичок] (анат.) <•дівоча пліва•> 
Нед; - утворене від червець <•коше
ніль; шовк, пофарбований кошеніллю; 
кров з дівочо'і пліви•>. -Див. ще черв. 

[чершляІ <•вирубка в лісі, де щли
шено тільки молоді дерева; випаJГене 
місце в полі•> Нед; - не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з уг. cseгjes <•Чагар
ник, кущі•>, утвореним від етимологічно 
нез'ясованого cseгje <•КУЩ•>. - MNTESz І 
511. 

[чершошйще] <•ШИшка•> Нед; - не 
зовсім ясне; можливо, складне експре-

чесати 

сивне утворення від чересіти <•чесати 
(бити, збивати)•> і [шищеІ (зб.) <•ШИШ
КИ•>. -Див. ще черсати, шИшка. 

[черsітися] <•мінятися, чергувати
СЯ•>, [ черЯнкаІ (у вислові на черЯнку 
<<ПО Черзі•>);- СЛЦ. (розм.) сага <<Об
МіН, міньба•>, сагаt' sa <<ПОМіНЯТИСЯ (з 
кимось)•>; - запозичення з угорської 
мови; уг. csere <<розмін, обмін, міньба•> 
є словом нез'ясованого походження. -
MNTESz І 506. - Пор. чирати 2 • 

ЧесаТИ <<ОПОрЯдЖаТИ ВОЛОССЯ; МИКа
ТИ, чухрати; швидко бігl'и, йти, говори
ти; бити, рубати; шпетити•> СУМ, Пі, 
чеснути, чесонути, чесалка (текст.), 
чесальник (текст.), чесальня Куз, [ че
санкаІ «щітка для другого чесання пря
дива•> Ме, чесальний, [вuчески] <<ВИЧіС
КИ•> Я, вuчіска, вuчіски (спец.), зчіс, 
зачіс, [зачісиJ <•зачіска•>, зачіска <•ВПО
рядковане волосся; жмут льону, впле

тений у волосся молодо'і•>' начіс, начо
си, начіснИй, нечоса, очіс (спец.), [од
чесати] <<ВідТЯТИ>> Ж, Пі, [пdчесуватиІ 
<•чесати льон щіткою•> Нед, [пачісува
ти] <•ТС.•>, [пачесовачкаІ «щітка для че
сання льону•>, [пачестєІ <•Пачоси•> Нед, 
[пачесяІ «ТС.•> Нед, [пачіскаІ <•залишок 
клоччя на щітці•> Ме, пачіскu <•вичіски, 
начоСИ•>, [псічісникІ <<КЛОЧЧЯ>> Нед, па
чоси, [пачосний Нед, пач6сній, пачіс
нЯний Нед], перечіс (спец.), перечіска 
(спец.), [переч6сІ <•продіЛ» Нед, [п6чіс
киІ <•клоччя•> Мо, причісувати, [при
чоскати] «причесатИ•> Нед, причесання, 
причісування, розчіс, розчіска; - р. 
чессіть <•чесати», бр. часаць, др. че
сати, П. czesaC, Ч. cesati, СЛЦ. cesat', 
ВЛ. cesac, НЛ. cesas, полаб. cesat, болг. 
чеша <<ЧеШу•>, М. чеша <•ЧеШе•>, СХВ. 
чесати, СЛН. cesati, СТСЛ. Ч€СА'Т'Нj -

псл. cesati ( < *cesti), чергуванням голо
сних пов'язане з коса 1 ; - споріднене з 
лит. kasyti <•чесати•>, kasti <•рити, копа
ти•>, лтс. kasit <•Чесати; шкребти; гребти•>, 
kast «ТС.•>, дінд. kacchd~ «Короста•>, гр. 
иіаиєоv (иєаиіоv) <• клоччя •>, ~iw <•стру
гаю, обтісую•>, ірл. сfг (< *kesra) «гребі
нець•>, ді сл. haddr ( < * hazdaz) <•волосся 
на голові в жінки•>, хет. kissa- <•Чеса-
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ти, причісуватИ•>; іє. *kes-/ks- <<чесати, 
рити, шкребти•>. - Мельничук Зтимо
логия 1966, 196-199; Булаховський 
Вибр. rrp. ІІІ 416; Фасмер-Трубачев IV 
349-350; Преобр. ІІ, вьrп. последний 
70-71; ЗССЯ 4, 85-87; Черньrх ІІ 
385; Stawski І 120; Bruckner 77; Lehr
Sptawinski-Pol. 78; St. prast. ІІ 172-
173; Machek ESJC 100; Schuster-Sewc 
115; Skok І 311-312; Bern. І 151-152; 
Bezzenberger ВВ 27, 168; Trautmann 
119-120, KZ 43, 153; Muhi.-Endz. 11 
169; Ernout-Meillet І 792; Meillet MSL 
9, 143, 14, 338; Persson Beitr. І! 812; Torp 
86; Frisk І 834, ІІ 335-336; Walde
Pok. 449, 585. - Пор. кос<Іі. 

честер <<rатунок сиру•>; - р. чес
тер, бр. чЗстзр, п. ч. слц. chester, 
схв. честер; - походить від назви міс
та і графства в Англії Chester, пов'яза
ної з chester <<фортеця, посн, що через 
дангл. ceaster <<ТС.•> зводиться до лат. 

castra, castrum, (зменш.) castellum <<ук
ріплення, форт, військовий табір•>. -
ССРЛЯ 17, 974; NSD 462; Walde-Hofm. 
І 180. - Див. ще костьол. 

честь <<Шана, повага; гідність•>, [чес
ник] <<Виночерпець•> Пі, І чr!сниця] <<Чес
на людина•> ЛПоJІ, чеснота УРС, Нед, 
[ чеснЯк] <<Чесна людина•>, [ чr!стень] <<nа
м'ятник, монумеНТ•>, [ честuвець] <<ПОрЯ
ДНа людина•> Нед, [ честuтель] <<Шану
ВаЛЬНИК•> Нед, чесний, чеснотлИвий, 
[ честен] Нед, [ честuвий] <<Чесний, мо
ральниЙ•> Нед, l честuвно] <<чесно; ша
нобливо•> Нед, [ честев] <<ПО-доброму, 
чесно•> Нед, [ честію, честю] «ТС.» Нед, 
[чес тв увати] <<Шанувати; частувати•> 
Куз, Нед, честuти, [ честувати] <<ВШа
новувати•> BeYr, безчестя, безчесний, 
безчестити, [зачесно] <<Шанобливо•>, 
збезчестити, [знечестИти] Ж, не
честuвець, нечестя, нечесть, нечести
вий, обезчестити, [перечестуватиІ <<ПО 
черзі виголосити ТОСТ» Нед, почестка 
<<частування•>, [почестя] <<nобожність•> 
Пі, пачесть <<Шана•>, почесна <<nам'ятна 
записка•> Куз, почесне <<частування•> 
Куз, почесний, [почеський] <<ПочесниЙ•>, 
[почеськи] <<ЯК слід•>, ст. честь; - р. 
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честь <<ЧеСТЬ•>, бр. ЧЗСЦЬ, др. чьсть, !І. 
CZeSC, Ч. cest, СЛЦ. cest', ВЛ. cesc, НЛ. 
СЄSС, болr. М. чест, СХВ. чdст, СЛН. 
Cast, СТСЛ. ЧЬСТЬ.; - ПСЛ. СЬStЬ; !!ОВ'яза
Не З ПСЛ. CЬSti, cisti (cьtq) <<ЧИТаТИ; ЛіЧИ
ТИ, рахувати; шануваТИ•>, укр. читати, 
стсл. чнстн «ТС.•>; - сnоріднене з лтс. 
skist (sk\etu) <<МИСЛИТИ•>, дінд. cftti- <<МИ-
СJІЄННЯ, намір•>, аВ. cisti- <<МИСЛеННЯ, ро
зуміННЯ•>, а також З дінд. cetati <<СПОСТе
рігає, nомічає, думає•>; іє. *k~itti-. -Лукі
нова Числівники 27 -29; Фасмер lV 
350; Черньrх ІІ 385-386; Преобр. 11, 
вьrn. nоследний 71-72; ЗССЯ 4, 175-
176; Stawski І 120; Bruckner 77 -78; 
St. prast. ІІ 316-317; MachekESJC 101; 
Holub-Lyer І І 8; Schuster-Sewc І 15; 
Варбот Зтимология 1965, 112; Младе
нов 683-684; Skok І 298-299; Bezlaj 
ESSJ І 74; Bern. І 173-174; Trautmann 
135; Meillet MSL 14, 349; Muhi.-Endz. 
4, 47; Pokorny 637. - Див. ще чині
ти. - Пор. число. 

чесуча <<цупка шовкова тканина по
лотняного переплетення•>; - р. чесуча, 
[чесунча, чечунча], бр. часуча, n. cze
sucza, czesuncza; - заnозичення з ки

тайської мови; кит. [zhuosichou] «ТС.•>. -
СІС 745; ССРЛЯ 17, 991-992; Фасмер 

. IV 351, 356; Соболєвский ИРЯ 2, 346; 
Черньrх !І 386; Kopalinski 193. 

[ чет] <<частина, частка•> Нед, Пі. 
четь (заст.) <<Четверта частина, чверть•>, 
[чітка] <<Четверта частина чогось, nе
реважно десятини землі•> ЛЧерк; - р. 
четь <<чверть; четверта частина орної зе
млі•>; - зводиться до др. четь <<чверть•>, 

що постало внаслідок скорочення сло

ва четвьрть <<ТС.•>. - Фасмер IV 352-
353; Горяев 413. -Див. ще чверть. 

чета <<Загін; ВЗВОД•> УРС, Куз, че
тdр <<ЛейтенанТ» Куз, чітник <<член 
ЧеТИ•>, чота <<ВЗВОД•>, чотар (іст.) 
<<Взводний; лейтенант•> СУМ, Куз, по
чет, прuчет <<церковні сJІужитеJrі (свя
щеник, диякон і ін.)•> СУМ, Нед, причт 
<<ТС.•>, причетник <<молодий член церков
ного причету•>, причетен, причетний, 
причетність; - р. чета <<загін; пара; 
ріВНЯ•>, бр. [ чата] <<частка; пара, рівня», 
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др. чета <<загін, громада, юрба, полчище; 
СПіЛЬНИКИ>>, Ч. ceta <<ВЗВод; бригада>> 
(запозичення з схв. мови), болг. чета 
<<загін•>, м. чета <<загін; рота>>, схв. чёта 
<<ЗаГіН, ВіЙСЬКО•>, СЛН. ceta <<ЗаГіН; Група 
бандитів>>, цсJІ. Ч(,."А <<фаланга, колона>>, 
СТСЛ. С'ЬЧЕТАТН <<ПОЄдНуВаТИ, сполуча

ТИ•>; - ПСЛ. ceta, форма ЖіН. р. ДО сеt'Ь 
<<ЧИСЛО; Парне ЧИСЛО>>, ПОХідне від ПСЛ. 

cistil citati (cьtq) <<ЛіЧИТИ, рахуВаТИ>>; 
суто сJюв'янське утворення, однак, тра
диційно зіставляється з лат. caterva 
<<натовп, загіН•>, ірл. cethern нс.•>, умбр. 
kateramu ( Фасмер lV 351; Черньrх !І 
386-387 ;" Sf. prasf. 11 178-179; Ma
chek ESJC 101; Skok І 314-3 15; Bezlaj 
ESSJ І 80; Bezzenberger ВВ 16, 240; Bern. 
І 152-153; Stokes 76; Kretschmer KZ 
ЗІ, 378-379; Ernout-Meillet І 188); 
ще сумнівніша спроба зближення з др. 
укр. котара <<ЧВара, розбран (Vail\ant 
RES 19, 106); потребує глибшої аргу
ментації (Lamprecht Sbornlk FFBrU ІІІ 7) 
відокремлення від решти слов'янських від
повідників р. чета <<Пара•>, чёт( ньtй) 
<<Парне ЧИСЛО>>, СЛЦ. cet <<ТС.>> ЯК СЛіВ, 
що постали під фіно-угорським вnливом, 
пор. уг. ketto (ket) <<два,>. - 3ССЯ 4, . 
92-93. 

четвер (род. в. четверга) <<Четвер
тий день тижня, що настає після сере
ДИ>>, [ четверець] «ТС.>> Нед, четверго
вий; - р. четверг <<четвер>>, бр. чацвер 
(род. в. чацвярга), др.-цсл. чєткьргь, 
'ІЕТRЕрГЬ, ЧЕТRЕрК"Ь;- ПСЛ. [*cetv•rg"Ь), 
похідне від основи порядкового числівни
ка *cetv•r-t'Ь(jь); форму виводили також 
від *cetv•rt'Ьk'Ь ( Булич ИОРЯС 9 І З, 426; 
Шахматов ИОРЯС 7 І І, 306), але старо
давність утворення з -gь засвідчує лит. 
ketvergis <<чотирирічний,>, [ketverge] <<двад
цятикопійкова монета>> (власне <<чотири 
п'ятачка•>).- Фасмер IV 351; 3ССЯ 4, 
94-95; Черньrх ІІ 387; St. prast. ІІ 
182; Trautmann ІЗІ; Fraenkel 247-
248. - Див. ще четвертий. 

[четвернЯк] (бот.) <<ЯЧмінь звичай
ний, Hordeum vulgare L.>> ВеНЗн, Mak, 
[четвертЯк] «ТС.>> Г, Mak; - утворен
ня ві4 четвернИй, четвертнИй, оскіль-
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ки цей сорт ячменю має чотиригран
ний колосок. - Бісюліна-Клоков 88; 
Нейштадт 126. - Див. ще четвертий. 

четверТИЙ <<ПОрЯДКОВИЙ ЧИСЛіВНИК 
до чотири•>, четвернИй <<Чотирикомпо
нентниЙ•>, четвертИнний, четвертнИй, 
четвертований, [ четв{рний] <<четвер
НИЙ>> Нед, [четверга] <<Четвірка, четве
рик•> Нед, [четверень] <<одна частина 
розпиляного начетверо стовбура дере

ва; запряжка з чотирьох конеЙ>> Г. Нед, 
[ четвереньки] (у вислові на четве
реньки, на четвереньках <<раЧКИ>>) УРС, 
Нед, четверИк <<міра сипких тіл; запря
жка з чотирьох коней; вила з чотирма 
ріжками•> УРС, Ва, [ четверИнка] <<кож
на з чотирьох штук>>, [ четверинкИ] (у 
вислові на четверинках <<рачКИ>>) Нед, 
[ четверИця] <<чотири предмети>> Нед, 
[четверка] <<Четвірка, четверИК>> Нед, 
[четвер нИк] <<Шлея з чотирма смуга
ми•>, [ четвернИця] <<четвірка волів», че
твернЯ <<запряжка з чотирьох конеЙ>>, 
[ четвернЯк] <<сорт рогу•> (спец.), чет
веро, четвертак <<Четверта частина 
карбованrrя; чоти.ригрошова монета; чо

тирирічна свійська тварина>> СУМ, Нед, 
Бі, [четвертака[ <<Чотирирічна свійська 
тварина, зокрема корова>> Г, Бі, чет
вертИна, [ четвертів ка] <<одна четвер
та (міра)>> Нед, t четвертак] <<міра си
nких тіЛ>> Нед, ВеЗн, четверть, [ чет
веруха] <<міра поля (четверта частина 
загону),>, четвірка, четвірко, четве
риком <<чотирма кіньми (волами)•> Нед, 
четверИти <<запрягати дві пари коней 
(волів)•> Нед, четвертувати, [ четве
руяатися І <<запрягати дві пари воліВ•>, 
ст. четверакій <<четверний»; - р. чет
вёртьtй, бр. чацвёртьt, др. четвьрт'Ь, 
П. czwarty, Ч. ctvrty, СЛЦ. stvrty, ВЛ. 
stworty, нл. stworty, ст. cwarty, полаб. 
cit'orte, болг. четвірт, четвірти, м. 
чеmврт(и), СХВ. четвртй, СЛН. cetfti, 
стсл. чєткрьт'Ь; - псл. *cetv•rt'Ь(jь); -
споріднене з лит. ketvirtas <<четвертиЙ•>, 
лтс. ceturtaTs, прус. kettwirts, двн. fiordo, 
гр. тЄтартщ;, лат. quartus, дінд. caturthal), 
тох. А start, дірл. cethramad <<ТС.>>; іє. 
*k~etщto- lk~eturto-. - Фасмер lV 352; 
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ЗССЯ 4, 95; Sfawski І 129; Lehr
Spfawiriski-~ol. 81; Sf. prasf. ІІ 183; 
Machek !;:SJC 107; Holub-Lyer 120; 
Schuster-Sewc 1477; Skok І 317-318; 
Bezlaj ESSJ І 80; Bern. І 153; Trautmann 
132; Meil1et BSL 29, 34; Pokorny 643. -
Див. ще чотИри. 

[четверушка] (бот.) <<Марсилія, Mar
silia L.•> Mak; - назва походить від 
четверо з огляду на те, що листки цієї 
рослини мають поділену на чотири час

тини пластинку. - Бісюліна-Клоков 
58. - Див. ще четвертий. 

[четен] <<плетена стінка в загороді для 
овець•> Г, Нед; - неясне. 

[четИна] <<щетина; шпильки (дерев), 
ГЛИЦЯ•> СУМ, Нед, [ чатuна] <<ГЛИЦЯ>> Г, 
ВеЛ, [чатuння] (зб.) Куз, [четuння] 
<<ТС.•>, [ четинні] (бот.) <<шпилькові•> Mak, 
[четuняний] <<Щетинистий~ Нед;- п. 
[czetyna], cetyna <<Шпильки (дерев), гли
цЯ•>, ч. слц. [cetina] <<гілка шпилькового 
дерева•>, СЛЦ. cecina «ТС.•>, болr. чеmuна 
<<Щетина•>, четка (<Щітка•>, схв. четина 
<<щетина; глиця•>, чётка <<щітка, пен
зель•>; - утворення, що виникло з 

щетuна (шчетuна) внаслідок спрощен
ня початкової групи приголосних. - SW 
І 267, 391; Machek ESJC 101; Младе
нов 684. - Див. ще щетИна. 

[четИрха] (ент.) <<різновид мух. 
СоеІора•> Нед; - назву утворено на 
основі прикметника [ четирхатий] <<Ше
рехатий, шорсткиЙ•> як кальку німець
кого позначення тієї самої комахи (н. 
Rauhflie·ge, букв. <<шерехата (шорстка) 
муха•>). -Див. ще четирхатий. 

[четирхатий] <<шерехатий, шорст
кий•> Г, Нед; - похідне від тирхатий 
<<крислатий, розлогий (про дерево); роз
тріпаний; недбалий, неохайниЙ•>, утво
рене підсилювально-експресивним пре
фіксом че-. - Див. ще тИрхати, че
харда. 

чех 1 «Представник основного народу 
ЧехіЇ•>, чехізація, чехіст, чехістика, 
чеський; - р. чех, бр. чзх, g.p. чехьt 

(мн.), п. Czech, ч. слц. вл. Ce~h. нл. 
Cech, болг. м. Чех, схв. Чех, слн. Ceh; -
остаточно не з'ясоване; виводиться від 
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cetьnikь, ПОХідНОГО Від ceta <<ЗаГіН, юрба» 
(укр. чета) або від celjadin'Ь (споріднено
го з укр. челядь) ( Фасмер IV 353; 
Mikkola Ursl. Gr. І 8, РФВ 48, 273; 
Bern. І 152); є також думка ПР? похо
дження від власних імен Ceslav'Ь, 
C:aslav'Ь (JagiC MS!Ph 10, 218-219), 
Cьstislav'Ь або CьstimeГD (Holub-Kop. 
90; Bruckner 7 4); зіставляється з c~stia 
(< c~st'Ь <<частиЙ•>) з первісним значен
ням <<мешканець хащ, лісіВ•> (Jagic AfSIPh 
34, 283), З дісл. kefsir <<СЛУЖНИК•>, ДВН. 
kebis(a) <<служниця, підложниця•> (Со
болевский AfSIPh 27, 245, РФВ 64, 
170-171), з чепать, чапать (Собо
левский, там само), з псл. c~do, р. чадо 
(Jacobsoп <<Siavische RundschaU•> 10/6, 
1938, 10); оскільки попередниками чехів 
на їхній території були кельти (галли 
або бойї), запропоновано етимології на 
підставі слів, що калькують кельтські 
етноніми: від *kek-s-os/kek-s-os, спорід
неного зі стсл. кокоrь. <<півень•>, пор. 
лат. gallus <<Півень; галл, кельТ» (Rud
nicki Prast. ІІ 166), або від псл. cesati, 
(експресивне) cexati <<бИТИ•>, кальки Воіі 
(лат.) <<боЙЇ•>, назви кельтського племені, 
від іє. *bhei- /bhoi- <<битИ•>. - Фас
мер-Трубачев IV 353; ЗССЯ 4, 33-
35; Schevelov Prehistory 133; Hor<ik 
Nase Гес 44, 1961, 290-294. 

[чех2 ] <<старовинна срібна або золо
та монета•> Г, Нед, Пі, ст. чех'Ь <<моне
та вартістю 12 сантимів•>; - утворен
ня, що виникло метафоричним шляхом 
від чех 1 , оскільки спочатку застосову
валося як назва празьких грошей. -
Чернов ЛБ 7 (1960), 37-38.- Див. 
ще чех 1 • 

[чех3 ] (бот.) <<льон-стрибунець, Li
num cгepitans (Boenn.) Dum.» Mak, 
ВеНЗн, [чехИ] <<ВИД рудуватої картоплі•> 
Нед; - неясне. 

чехарда «rpa, учасники якої стри
бають через своїх партнерів, що стоять 
зігнувшись (інша назва - довга лоза); 
(перен.) плутанина•>; - р. чехарда 
«Те.•>, [ чегарда, чехарда, чегорда, чи
харда] не.; (курськ.) (зб.) діти, сама 
малеча•>, бр. чахарда (запозичене з ро-
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сійської), [ чекорда] <<~оросята; купа 
дітей; гра, у якtи дерев яні кеглі кида
ними палицями вибиваються з кола, ті 
ж, що лишилися не вибитими, звуться 

поросятами і позначають програш•>: -
запозичення з російської мови; у росій
ській слово є іменним утворенням з екс
пресивним префіксом че- (псл. ее- < *kе
займенникового походження); - псл. 
*cek"rda/ cek"rta; - СПіВВіДНОСНе З ПСЛ. 
*cek"rtati <<скроебти, скреготіти; струга ти, 
скоблити•>, пор. болг. чегіртам <<СКреб
ти, скреготіти•>, ст. чегріту <<стругаю, 
скоблю•>: менш імовірні зближення з н. 
hockeп <<сидіти навпочіпкИ•> (Горяев 413), 
гр. axcortpocx <<гра під час ДіонісіЙ•> (Грот 
ФиJІ. раз. ІІ 5!7). - Фасмер-Труба
чев IV 353; Черньrх І! 388; ЗССЯ 4, 
37-38. 

[чехлик] <<Коротка чоловіча сорочка; 
вишивана жіноча сорочка•> Нед, ЛПол; -
р. [ чехлик] <<Волосяник, ношений на го
лові; наголівник, надіваний жінками на 
хустку; вишита жіноча біла сорочка або 
тільки верхня частина сорочки, довша 

від таліЇ•>, бр. [ чЗхлік] <<Верхня частина 
жіночої сорочки до пояса•>, п. ст. czech
lik <<сорочка (переважно жіноча) або 
сукня з білого полотна•>, ч. ст. cechlfk 
<<старовинний чеський одяг; сорочка; хус
тка; пелюшка•>; - псл. сехоІіkь; похід
не з суфіксом -iko від сехоІо, укр. 
чохол. - ЗССЯ 4, 35. - Див. ще чо
хол. - Пор. чахлик. 

[чехолнти] <<обрізувати, обтинати•>: -
можливо, видозмінене запозичення з 

nольської мови; п. [czechlic] «обтинати; 
чистити (картоплю )•> являє собою фо
нетичний варіант слів czechrac, czo
chrac, czuchrac <<куйовдити; чесати; чух
рати•>, що мають відповідник в укр. 
чухрати. - SW І 380. - Див. ще чух
рати. 

ЧеХОНЯ (іХТ.) <<ПрОМИСЛОВа риба ро
ДИНИ коропових, Pelecus cultratus L.•>, 
чахоня, [ чахонь Нед, чехонь Нед, че
ша Г] <<ТС.•>: - р. чехонь, (заст.) че
хоня, [ чеша], бр. чахонь, чашка; -
утвореННЯ, ЩО nов'язуЄТЬСЯ З Чесати, 
оскільки риба формою схожа на ніж, пор. 

чечіт 

німецькі їі назви Messerfisch, (букв.) <<Ніж
риба•>, Sichel <<серп; чехоня•>, а також 
р. (іхт.) сабля (одним із значень дієсло
ва чесати є <<рубати, різати•>). - Фас
мер IV 354; Горяев Доп. 1, 55; Марке
вич-Короткий 128-130. - Див. ще 
чесати. - Пор. чеmа. 

[чехра] (бот.) <<Келерія (кипець), Koe
leria Pers.•> Mak; - назву утворено на 
базі дієслів чесати й чухрати з огля
ду на наявність загострених лусок у 

квіток цієї рослини. - Нейштадт 111-
112. -Див. ще чесати, чухрати. 

[чечекати] <<сюрчати; щебетати, цві
рінькати•>: - звуконаслідувальне утво
рення, що виникло на основі неповної 
редуплікації вигуку чек (че(к)-чек-). 

чеченець <<ПредстаВНИК ОДНОГО З наро
дів Північного Кавказу•>, [ чечен] «ТС.•>: -
р. чеченец, (розм.). чечен, бр. чачЗнец, 
п. Czeczeпiec, ч. Сесепес, болг. Чече
нец; - назва, що пов'язується з ка
бард. seseп «ТС.•> або з топонімом Ча
чан; пор. також ос. сасап, авар. сасап, 
чаг. крим.-тат. чіічіін <<красномовниЙ•>. -
Фасмер lV 355; Радлов ІІІ 1988-1989. 

[чечен€] нічка вовків•> ВеНЗн; -
очевидно, фонетична видазміна (як ре
зультат дистантної регресивної асимі
ляції) первісної форми *теченЄ (пор. 
течнЯ, т{чка), похідної від тектИ (див.). 

[чечернця] (бот.) <<nетрів хрест лус
катий, Lathraea squщnaria L.•> Mak; -
не зовсім ясне; можЛиво, пов'язане з 
червець <<Кошеніль•> з огляду на пурпу
рово-червоний колір оцвітини, чашечки 
й верхньої губи віночка квітів цієї рос
лини. - Бісюліна-Клоков 283. - Пор. 
чечір. 

[чечір} (ент.) <<сонечко, СоссіпеІІа 
L.'-' Нед; - можливо, являє собою екс
пресивну ВИдазміну СЛОВа черчик <<ЧЄр
ВЄЦЬ•>, оскільки в забарвленні цієї ко
махи переважає червоний колір. - Гор
ностаєв 148. - Див. ще черв. 

чечіт (орн.) <<Friпgilla Ііпаrіа L. (Car
duel is flammea L. )•>. чечик «ТС. >)' [ чечи
ченЯ], чеч{тка <<чечіт; (перен.) базіка; 
танець•>, [ чечутuня] <<ЧечіТ», [ чич{тка] 
<<коноплянка•> Нед, [чичота] <<ТС.•> Нед;-
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р. чечет, чеч.ётка, бр. чач6тка, п. cze
czotka, Ч. СЛЦ. cecetka, СЛЦ. (cecatka, 
cicotka]; - ПСЛ. сесеt"Ь, звуконасліду
вальне утворення від вигуку ее-ее, cet
cet; ЗбЛИЖУЄТЬСЯ З ЛИТ. kikl\is <<ЗЯбЛИК>>, 
kekutis <<Вівчарик, бекас•>, kёkstas <<сойка•>; 
менш переконливе зістав.'Jення з дінд. 
cakora- <<ВИД куріПКИ>> (Uh\eпbeck 86). -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 259; Фасмер 
IV 355-356; Преобр. ІІ, вьtп. последний 
73; ЗССЯ 4, 33; Sf. prasf. ІІ 121~ 
Stawski І 115; Bruckner 7 4; Machek ESJC 
95-96; Bern. І 138-139; Trautmann 125; 
Matzenauer LF 7, 28; Specht 222. 

[ чечуватися] <<гратися в чіт та лиш
ку•> Г, Нед, [чочоватисяІ «ТС.•> Нед, 
Б і; - виникло внаслідок дистантної про
гресивної асиміляції з первісного * че
туватися, похідного від чіт (див.). 

чечуга1 (іхт.) <<Велика промислова 
риба родини осетрових, стерлядь, Aci
peпser ruthenus L.•>, чечужина РУС, [чу
чуга] Г, ВеНЗн, [ чучуrа] Нед, ВеНЗн, 
чечужний РУС; - р. [чечуга] (з укр.), 
п. czeczuga (з укр.); - запозичення з 
румунської мови; рум. caciuga «ТС.•> по
ходить від етимологічно нез'ясованого 
уг. kecsege <<осетер•>. - Маркевич-Ко
роткий 49; Фасмер IV 356; Преобр. ІІ, 
вьtп. последний 73; Горяев 414; SW І 
380; Mikl. EW 114; Bern. І 489-490; 
MNTESz ІІ 419.- Пор. чига. 

[чечуга2 ] <<СВИНЯ•>; - назва похо
дить від первісного *чучуга, експре
сивного утворення на основі редупліко
ваного вигуку чу, вживаного для відго
ну свині (див.). 

[чеша] (іхт.) <<чехоня, Peleticus cul
tratus L.»; - р. [ чеша], п. [czesza] «ТС.•>; 
- ПСЛ. cesa (< *cex-ja) < іє. *ke-ks-; -
утворення від кореня іє. *kes-/kos-, від
битого В ПСЛ. cesati, kositi, укр. чесати, 
косИти (у подвоєній формі *ke-ks-); сло
во, очевидно, первісно значило <<Колун, 

сікач•> і пізніше в переносному значенні 
стало назвою риби з огляду на подіб
ність їі форми до цього предмета, пор. їі 
назви в інших мовах: р. [сабля], схв. 
sablja, болг. сабилjа, вн. Messerfisch, 
(букв.) <<Ніж-риба», Sichling, від Sichel, 
(букв.) <<серп•>, гр. кtЛЕХU<;;, (букв.) <<СО-
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кира•>. - Коломиен Происх. назв. рьtб 
76-77; Фасмер IV 354. - Див. ще 
косий, чесати. - Пор. чехоня. 

[чешуmатий] <<лускатИЙ•> Нед; - ре
зультат видазміни запозиченої російсь
кої форми чешуй.чатьtй, похідної від че
шуЯ <<луска•>, утвореного за допомогою 
суфікса -uj(a) (р. -уя) від псл. cesati, р. 
чесать, укр. чесати. - зсся 4, 91-
92. - Див. ще чесати. 

[чера] <<рідка кулеша•>; - запозичен
ня з польської мови; п. lczer] <<ВИд супу, 
юшки•> є словом неясного походження. -
Пор. джер, чир1 • 

чи 1 (частка, як правило, питаль
на); - р. І чи], бр. [ чьt] <<ТС.•>, др. ч.и 
<<ЧИ, Хіба>>, П. czy <<ЧИ•>, Ч. СЛЦ. Сі, СХВ. 
(сі], СЛН. сІ; - ПСЛ. сі «ТС.•> (< іє. *k~ї), 
початкова форма орудн. в. одн. займ. сь-tо 
(< іє. *k~o-/k~e-);- сrюріднене з лат. quї, 
присл. <<Чому», ав. сї, присл. <<ЯК•>, дангл. 
днн. hwї <<ЯК, чому•>. - Фасмер IV 357; 
ЗССЯ 4, 109-110; Sf. prast. ІІ 196-:; 
197; Sfawski І 129-1 ЗО; Machek ESJC 
101; Holub-Kop. 92; Мейе ОЯ 356; Bern. 
І 155; Кluge-Mitzka 857; КІеіn 747. -
Див. ще що. 

чи2 (сполучник розділовий, переваж
но повторюваний); - р. [чи], бр. [ чьt], 
др. Чи, П. czy, Ч. СЛЦ. Сі «ТС.•>, ПОЛаб. Се 
(<сі) <<або•>, схв. [сі] <<якщо•>; - розви
нувся з відповідної частки внаслідок ней
тралізації їі питальної функції і дальшо
го самостійного розвитку в кожній сло
в'янській мові з набуттям значення спо
лучника. - Див. ще чи 1 • 

[ чибарка] <<чаша•> Нед; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з псл. сьЬьr-ь 
<<рід великої дерев'яної посудини з руч
ка:'>1и для рідини і сипких речовин; рід 
міри води, вина, збіжЖЯ•>, де зберегло
ся початкове с- (ч-). - Пор. цебер. 

[чиберка] (бот.) <<смиковець бурий, 
Cyperus fuscus L.•> Mak; - неясне; мож
ливо, пов'язане з чебрець (див.). 

І чйбрик1 ] (іхт.) <<скумбрія, Scomber 
scombrus L.•>; - неясне; можлизо, по
в'язане з чабак (іхт.) <<ЛЯЩ•> (див.). 

[чйбрик2 ] <<Колючка, на яку ловлять 
рибу вудкою•> Ва; - неясне. 
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[чнбрик3 ] <•корЖИК•> Ва; - р. [ чuб
рик] <•ВИд пампушок; млинці, оладкИ•>; -
запозичення з тюркських або монголь

ських МОВ, ПОр. ЧаГ. caJbak <•ПЛОСКИЙ, 
печений у смальці хліб•>, монг. celbeg, 
калм. tselwag <•млинець, оладка•>. - Фас
мер N З57; Радлов ІІІ 1982; Ramstedt 426. 

чибуІ?ек - див. чебурек. 
[чиrсі] (іхт.) <•чечуга, Acipenser ruthe

nus L.•>; - неясне; можливо, виникло 
на основі запозиченого з болгарської 
МОВИ чuга <•ТС.•>. 

ЧНfСlТИ <<Перебуваючи В певному міс
ці, очікувати появи кого-, чого-небудь•> 
СУМ, Нед, чигун <•спостережник, на
глядач•> Нед; - п. czyhac <•ЧИгати•>, ч. 
c{hat, СТ. cuhati <<ЧИГаТИ; ЛОВИТИ ПТаХіВ, 
чатуватИ На НИХ•>, СЛЦ. cuhat' <<НИШКОМ 
дивитися крізь дірку для ключа•>; -
запозичене через польське посеред

ництво з чеської мови; ч. Cihat про
довжує СТ. cuhati, ЩО Є ПОХіДНИМ Від 
CUti (суч. Ч. citi) <<ВідчуватИ, почуваТИ>>, 
укр. чути. - Stawski І ІЗО; Bruckпer 
82; Machek ESJC 102; Holub-Kop. 92, 
94; Вегп. І 161.- Див. ще чути. 

[чиrина] (бот.) <•перстач гусячий, 
Poteпtilla апsеrіпа L.•> Mak; - неясне. 

ЧИrНр <•ПрИМіТИВНИЙ ручниЙ механізм 
для підняття води при зрошуванні не
великих діЛЯНОК>>; - р. чигuрь «ТС. >>; -
запозичення з тюркських мов, пор. тат. 

чьthьtр <•блок; механізм для підйому во
ди•>, чаг. cygyr <•ВИр•>: на думку Рамстед
та (Ramstedt 4З9), у тюркські мови за
nозичене з перської. - Фасмер N З59; 
Радлов ІІІ 2064. 

[чиrінь] <•жердина, колода, якою 
nідпирають бік плоту або судна, щоб 
ЙОГО ВИріВНЯТИ>>; - р. [ чигень] <<КОЛО
да, за допомогою якої знімали судна з 
мілини•>, [ чегень} «ТС.•>, [ чегенить] 
.підводити важіль під судно на міли
Ні»; - неясне. 

[чиrотати] <•Видавати крик чигu (про 
чайку)•> Нед; - утворене від звукона-. 
елідувального вигуку *чиги; нерегу
лярність форми (зам. *чигитсіти), оче
видно, під впливом інших аналогічних 
відвигукових утворень (типу муркота
ти, сокотати тощо). - Пор. киrИ. 

чнжми 

чиж1 (орн.) <•невеликий співучий птах 
родини в'юркових, Carduelis spinus L.•>, 
чИжик, чижИха, l чижівка] <<ЧИЖ•> 
Шарл; - р. чиж <•ЧИЖ•>, бр. чьtж, п. 
czyz, Ч. СЛЦ. Cfi., ВЛ. cizik, cizk, НЛ. cyz, 
СХВ. ЧUЖ, ЧUЖаК, СЛН. cfzek «ТС.>>;- ПСЛ. 
сіzь (< *ci-g-jь/kigjь); - утворення за 
допомогою суфікса -zь від звуконаслі
ду8ального вигуку сі (пор. cirikati) або 
від вигуку cig (пор. укр. чиготсіти); при
пущення про зв'язок з ч. C!'hati <•Чигати•> 
(Bruckпer KZ 48, 198) або з щекотсіти 
(про пташиний спів) (Holub Зб - у 
Фасмера) сумнівні. - Фасмер lV ЗбО; 
Черньrх ІІ З90; Преобр. ІІ, вьrп. послед
ний 74; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 242, 
244, 26З; КЗСРЯ 494; ЗССЯ 4, 125; Sf. 
prasf. 11 218-219; Stawski І 1ЗЗ; Bruck
ner 8З; Machek ESJC 104; Holub-Kop. 
94; Веrп. І 158.- Див. ще чиrотати. 

[чиж2 ] <•вид дитячої гри Г; дзига 
ЛПоЛ»; - р. чиж <<загострена з двох 
боків коротка паличка для дитячої гри»; 
- утворене лексико-семантичним спо

собом від чиж <•вид птаха•>; назва не
великої палички, яку ловлять під час 
гри, виникла шляхом порівняння з від
повідною пташкою, а згодом пошири

лася на всю гру. -Див. ще чиж1 • 
[ чнжми] <•угорські чоботи чорні або 

червоні Г; черевики, взуття Нед•>, [чиж
мак] <<Чобіт Г; гамаші Нед•>, [ чижмсір] 
<•ШВець•>, [чижемки] <•(зменш. від чИж
ми); черевики, які зашнуровуються по 
боках•>, [ чіжмьt] <•черевики•> О; - п. 
cizma «Рід туфель•>, ч. слц. [cizma] <<Чо
бін, болг. чuзма, м. чизма, схв. чй.зма, 
слн. cizem «ТС.•>; - запозичене через 
угорське (уг. csizma <•чобіт•>) і частково 
польське посередництво з турецької мо
ви; тур. <;izme <•чобіт•> пов'язане з <;izmek 
<<ТЯГТИ, проводити лінію; креслити; дря
пати•>. - Оньrшкевич Исслед. п. яз.; 
Стаховекий Зтимология 1965, 200; Рад
лов ІІІ 2150; Bruckпer 65; Stuszkiewicz JP 
З.І/5, 199-201; Machek ESJC 104-
105; Holub-Lyer 119; Младенов 685; 
Mikl. ТЕ! І 42, ІІ 97; Балецкий St. sl. 9, 
1-4, ЗЗ8; Lokotsch З4-З5; MNTESz І 
544-545; Gombocz І 1112; Kпiezsa І 1З7. 
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чИзель 

чИзель <<Важкий культиватор для гли
бокого розnушування rрунту•>, чизелю
вання; - р. чt.і.зель, бр. чьІзель; - за
nозичення з англійської мови; англ. 
chise\ <<різець; ДОЛОТО, зубИЛО•> ВИНИКJІО 
в результаті видазміни слова chesil «Гра
вій; дранка•>, nов'язаного з дангл. ciosol, 
cisil, cysel, двн. kisil, свн. kisel, kis, нвн. 
КіеsеІ <<кремінь, галька, камінець•>, Кіеs 
<<ГравіЙ•>, дат. шв. kisel, прус. sixdo <<Пі
соК•>, ЛИТ. ziegzdra <<ГравіЙ•>, zvirgzdas 
<<грубозернистий nісок•>. - СІС2 925; 
ССРЛЯ 17, 1026; КІеіп 274, 278; Кlu
ge-Mitzka Зб8. 

чий 1 (nри nитанні) <<належний ко
му»; - р. чей, бр. чьtй, др. чии, п. czyj, 
Ч. сЛЦ. сі, ВЛ. ceji, НЛ. ceji, болr. чий, М. 
чиj, СХВ. чujй, СЛН. cij, CTCJJ. ЧНН; - ПСЛ. 
сьjь, рефлекс іє. *k~i-jo-s, утвореного за 
допомогою присвійного суфікса -lo- від 
nитального займенника *k~ei-lo-s (псл. 
kь-to); щодо словотвору пор. лат. cOius 
<<ЧИЙ•> < *qІ,Joi-us < *k~oi-io-s. - Фас
мер IV З2З-З24; КЗСРЯ 489; Преобр. ІІ, 
вьІП. nоследний 57; ЗССЯ 4, 140-141; 
Мейе ОЯ З 55-З 56; Stawski І 1 ЗО; 
Bruckпer 82; V St. prast. ІІ ЗО8-ЗО9; 
Machek ESJC 101; Holub-Kop. 92; 
Holub-Lyer) 18; Младенов 685; Вегп. І 
675; Meillet Etudes З77; Hujer IF 24, 70-
72, LF ЗБ, 214-219; Vaillant BSL Зб, ЗЗ; 
Fraeпkel IF 69, І З4. - Див. ще хто. 

чий2 (бот.) <<мітлиця, Lasiogrostis 
Link.•>; - р. чий, бр. чьtй; - заnози
чення з тюркських мов; пор. алт. кирг. 

чий <<сирий очерет•>, яке, очевидно, nо
в'язане з тур. сіу <<роса•>. - ССРЛЯ 
17, І 026; Дмитриев ЛС ІІІ ЗБ. 

[чик1 ] (орн.) <<сірий сорокоnуд, Laпius 
excubitor L.•> Г, Ша рл, [ чикач} нс.•>, 
[ чикотій] нс.•> ВеБа, Ша рл, [ чuкавка] 
<<ТС.•> Нед, чuкалка <<Чикалка звичайна, 
Oenaпthe oenanthe L. УРС; [біла nлис
ка, Motacilla аІЬа L. Мо, Шарл]•>; -
утворення, що nоходить від звуконаслі
дувального вигуку чик. - ПтицьІ СССР 
420, 444. - Див. ще чик3 . 

[чик2 ] (іхт.) <<В'юн, Misgurnus fossilis 
Lacer (Cobitis fossilis)•> Нед, [ чік] нс.•> 
ВеНЗн; - Ч. СЛЦ. слн. cik, схв. чик; -
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чИкати 

очевидно, утворення від звуконасліду
вального вигуку чик; назва могла ви

никнути через те, що в'юни при витяг
ненні з води видають характерний nисІ< 

(РьІбьІ СССР 227). - Machek ESJC 
І 02. - ПоіJ. чик3• 

чик3 (виг.) <<Про короткі уривчасті 
звуки•>, чt.і.ка (дит.) <<ножик; усе гостре•>, 
чИкати <<різати ножем, ножицями•>; -
р. чик <<Про удар, швидке розрізання•>, 
бр. чьtк «ТС.•>, n. [czyk] <<Про короткі 
уривчасті звуки (стукіт годинника, сnів 
nтаха, зломлення чогось)•>, схв. чик <<Про 
голос nереляканого королька•>; - nсл. 

сіkь; звуконаслідувальний вигук на nо
значення коротких рівномірних звуків 
(наnр., nри стуканні, різанні), пор. близь
кі за значенням лит. c)k <<про крик дят
ла•>, р. чик-чирt.і.к <<Про цвірінькання го
робця•>, болr. ЧUК-Чирuк <<ВИГуК, ЩО nе
редає сnів птахів•>, м. чик-чирик, схв. 
cik-cirik «ТС.•>. - St. prast. 11 198. -
Пор. цик!, чИкати. 

чИкавиця (у виразі набратися (з 
кимось) чuкавиці) <<?•> Нед; -неясне. 

[чикала] <<берегова трава•> ЛЧерк; -
неясне. 

ЧИКаЛКа (орн.) <<ЧИКаЛКа ЗВИЧаЙна, 
Oenaпthe oenanthe L.•>; - утворення, в 
основі якого лежить звуконаслідуваль
не дієслово чИкати. - Див. ще чИка
ти. -Пор. чик1 • 

[чИкало] <<чапавка, вид рибальсько
го знаряддя: невелика мережа, кінці якої 
nрикріnлені до двох обручів, зв'язаних 
угорі, де рибалка тримає їх у руці, за
черnуючи мережею воду•>; - неясне. 

[чИкати] <<цвірінькати, стрекотати•>, 
[ чикотdти] «ТС.•> ВеНЗн; - р. [ чuкать] 
<<бити, вдаряти; ударяти в м'яч nали
цею (у грі в чиж); видавати звук, nодіб
ний до легкого тріску•>, бр. чьtкаць <<рі
зати•>, n. [czykacj <<стукати (про годин
ник)•>, Ч. cikati <<СКОСа ДИВИТИСЯ•>, ВЛ. 
cikac <<ЛОСКОТаТИ•>, боЛГ. [ ЧUКаМ] <<КОПаЮ 
вnерше (тютюн); ударяю когось і в та
кий сnосіб усуваю з гри•>, схв. чИкати 
<<Видавати звук <<ЧИК•> (наnр., про косу)•>, 
Чuкати <<ЖуВаТИ ТЮТЮН>>, СЛН. clkati <<ЖУ
ВаТИ тютюн; nлювати•>; - псл. cikati; 



чикнлднха 

звуконаслідувальне слово, похідне від 
вигуку сіkь; чергуванням голосних пов'я
зане з формами, утвореними від псл. *сьk
(типу п. czkac <<ікати•>, р. [прочкнуть] 
<< проткнути •>). - Фасмер lV ЗбО-Зб І; 
3ССЯ 4, 110:-111; St. prast. ІІ 197 -198; 
Machek ESJC 628. -Див. ще чик3 . 

ЧИКНЛДНХа <<ВИД горіЛКИ НИЗЬКОЇ ЯКО
СТі•> СУМ, Нед, [ чихильдИха] <<ТС.•> 
Бі; - експресивне утворення, пов'яза· 
не з р. (вульг.) чикалдьІкнуть <<Випити 
(про спиртне)•>, яке походить, можливо, 
від тат. шакьtлда <<стукатИ•> (як семан
тичну паралель пор. п. stukпctc sobie 
kieliszek gorzatki <<Випити (букв. стук
нути) собі келишок горілки•>). 

чикирдей (орн.) <<лісовий жайво
ронок, Lullula arborea L. (Aiauda агЬо
геа L.)•> Нед, [чукурдель, чукурд{ль] 
не.•> Нед, [ чукурл{й] не.; чубатий жай
воронок, Galerida cristata L. (Aiauda 
cristata); оляпка, Ciпclus aquaticus; щи
голь, Tringa (Totanus cinclus); набереж
ник, Triпga hipoleucos•> Нед; - резуль
тат видазміни запозиченого з румуне~ 
кої мови cioclrlie ( молд. чокьtрлuе) <<по
льовий жайворонок, Alauda arvensis 
L.•>, утвореного за допомогою суфікса 
-1гЩіе) від сіос, звуконаслідувального за 
походженням вигуку, який імітує трелі, 
що видає цей птах. - DLRМ 145-146. 

!чиклеж] <<стебло, бадилля кукуру
дзИ•> Мо; - запозичення з румунської 
мови; рум. [cioclej] <<сухе стебло куку
рудзи•> неясного походження. - DLRM 
146. 

[чнкма] <<Ножівка для підрізування 
винограду•> Мо, Дз; - запозичене, оче
видно, через пасередни цтво гагаузької 
мови з турецької; тур. <;ekme <<ножівка 
для підрізування винограду; шухляда; 
струнний музичний інструмент•> є віддіє
слівним утворенням від <;ekmek <<тягти; 
виривати, відстороняти; креслитИ•>. -
Lokotsch ЗЗ. 

[чнколонок] <<Кісточка, щиколотка; ко
ліно•>, [ чИколодок, чИколоток) «ТС.>>; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
коліно, щИколотка (див.). 
чикрИжити <<різаТИ•>: - р. чекрьІ

жить, [чакрьІжить] <<різати; кришити, 

чилиrа 

псувати під час кроєння; стригти шмат
ками•>; - утворення за допомогою під

силювального префіксального че- (пор. 
р. расчехв6стить) від *крИжити, по
в'язаного з схв. крИжати <<різатИ•> (пор. 
укр. р. скрижаль) або похідного від криж 
<<Хрест•> (тоді *крИжити могло мати зна
чення <<різати хрест-навхресТ•> ); припу
щення про походження внаслідок конта

мінації слів перечИкнути і перекрИжи
ти (Machek LF 57, 409) або від тур. 
<;ikrik <<мотальне колесо; пристрій для 
підняття води з криниці•> (Vasmer RSI б, 
19З) та про походження з дірл. co-crich 
<<кордон, прикордонна область» (Шахма
тов AfSIPh ЗЗ, 88) викликають сум
нів. - Фасмер !V З12; КЗСРЯ 489; 
Саболевский РФВ 67, 21З; Bruckner 
KZ 45, З5, 48, 182; Корш Сб. Дринову 
56. - Пор. криж. 

[чикулівка] (орн.) <<Верхоляк, пі
кавка лісова, Anthus arboreus L.•>, [ чику
лив ка] не.» Нед; - результат експре
сивної видазміни форми чукурлій, зок
рема заміни кінцевої частини слова -рлій 
українським (слов'янським за походжен
ням) складним суфіксом -івка (пор. по
лівка <<Польова миша•>, ножівка <<НО
жова пилка•> і под.). - Див. ще чи
кирдей. 

[чикчнри] <<штани військового крою•> 
Пі; - р. чикчИрьt <<вузькі кавалерійські 
штани, які носили гусари та улани•>, 
схв. чакшире <<Штани•>; - запозичення 
з турецької мови; тур. <;ak~ir <<Вузькі шта
ни•>). - Фасмер lV Зб І; Преобр. !1, вьrп. 
последний 7 4; Дмитриев ЛС ІІІ ЗБ; Горя
ев 414; Радлов ІІІ 1840; Mikl. EW Зб; ТЕ! 
І 271; Lokotsch З 1; Korsch AfSIPh 9, 494. 

[чили] <<або•> ВеЛ, Бі;- р. [чи-ли] 
<<ЧИ•>, бр. [ ЧЬtЛі) <<Хіба, ЧИ>>, др. чили 
«ТС.>>, П. czy\i <<або, ТОбТО», Ч. сі\і «ТС.•>; -
ПСЛ. сі\і; - утворення, що ВИНИКЛО В 
результаті з'єднання часток сі та Іі, дру
га з яких мала підсилювальну функ
цію. - Stawski І ІЗО; St. prast. ІІ 196-
197; Machek ESJC 101. - Див. щt. 
ли, чи 1 • 

[чилиrа] (бот.) <<жовта акація, Ca
ragana arborescens Lam.•> Mak; - р. 
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чИлий 

[ чилuга] <<чепіжник, Caragaпa frutex С. 
Koch.•>; - запозичення з тюркських мов; 
пор. тур. ~ilik <<стебло листа•>, каз. шилик 
<<дика акаt1іЯ•>.- Фасмер IV 361-362; 
Зеленин РФВ 56, 243; Радлов ІІІ 2136. 

чИлий <<Здоровий, дужий. бездоган
ниЙ•> Нед; - Ч. сіІу <<ЖВаВИЙ, мотор
ний; бадьорИЙ•>, СЛЦ. culy «ТС.•>, вл. СНу 
<<жвавий, рухливий, різкий, свіжий, ве
селий», схв. чuо, чuлй <<бадьорий, енер
гійний, жвавий; сильний, міцниЙ•>, слн. 
с(і <<ЗДОрОВИЙ, МіЦНИЙ, СВіЖИЙ, бадьо
рИЙ•>; - ПСЛ. СіІ'Ь <<ВіДПОЧИЛИЙ, СВіЖИЙ•>; 
утворене від псл. *citi «Відпочивати•> за 
допомогою суфікса -І'Ь (дієприкметник 
мин. ч.). пор. укр. спочuти, спочивати; 
припущення про зв'язок з іє. *kei- <<бу
ти в русі, надавати руху•> (Trautmaпп 
KZ 46, 239-240) менш вірогідне. -
ЗССЯ 4, 112; St. prast. ІІ 199, 218; 
Bern. І 166; Vaillant RES б, 106-
107. -Див. ще почИти. 

[чилИкнути] <<ПрощебетатИ•> Нед; -
р. чилuкнуть, чилuкать, ч. [сіІір] <<ВИ
гук на позначення голосу горобеняти•>, 
слц. [cvilikati] <<цвірчати, цвірінькати (про 
горобців, ластівок)•>; - псл. cilikati щвір
чати (про птахів)•>; - утворення зву
конаслідувального характеру; спорідне
не з лит. cilykoti <<цвірінькати (про ласті
вок)•>, с\Іі! с\Іі, с\Іі! <<Вигук, ЯКИМ пере
даЄТЬСЯ .цвірінькання горобціВ•>. - St. 
prast. ІІ 198-199.- Пор. квилИти. 

[чИльця] <<діадема•> Нед; - резуль
тат видазміни слова [чільце] (зменш. 
Від чоло) <<ВИД ЖіНОЧОЇ ГОЛОВНОЇ Пов'яз
КИ•>. -Див. ще чоло. 

[чильчИбель] (бот.) <<блювотний го
ріх, Strychпos пuх vomica L.•>; - не зо
всім ясне; можливо, відбиває в дефор
мованому вигляді український відповід
ник псл. *celibuka (пор. назву рослини 
в інших слов'янських мовах: р. [целuбу
ка], чилuбуха, бр. чьtлібуха, п. ст. ku
czylabuka «ТС.•>); припущуване псл. 
*ceiibuka пов'язуЄТЬСЯ З ceJiti <<ЗЦіЛЯТИ, 
виліковувати•> і *buka <<страховисько•>. -
Фасмер IV 296. · 

чим1 (орудн. в. займенника що); - р. 
чем, ст. чtм, бр. чьtм, др. чимь, п. czym, 

320 

чимір 

ч. слц. ctm, вл. (z)cim, нл. (z)cym, схв. 
чuме / чйм, слн. (s)Cim, стсл. чнмь; -
ПСЛ. сіmь; форма заЙменника сьtо заміСТЬ 
давнішої Форми сі з'явилася під впли
вом оруДJІ(ТО відмінка на -mь інших ти
пів відмlнн1<>ання. - Фасмер IV 330; Со
болевскиИ Лекции 187 -188; Bruckпer 
82; Machek ESJC 101, 102. - Див. ще 
чи 1 що. 

· [чим2 ] (спол.) (при порівнянні зі спів
відносним тим, типу чим більше, тим 
краще; (розм.) при порівнянні в значенні 
НіЖ); - р. чем, бр. ЧЬlМ «ТС.>>, СЛЦ. cim 
(поріВНЯЛЬНе, СПіВВідносне З tym), ВЛ. cim 
<<ТС.>> (співвідНОСНе З cim), СЛН. c(m «ТС.~ 
(співвідносне з tem); - утворене від 
чим 1 унаслідок нейтралізації питально
го значення шляхом дальшого семан

тичного розвитку. -Див. ще чим1 • 
[чим3j (спол.) <<ПОКИ•> ВеУг; - ч. [Clm], 

слц. (заст.) Cim «ТС.•>, схв. чйм <<ЯК тіль
КИ•>, СЛН. cim «ТС.•>; - утворене Від ЧиМ 1 

унаслідок нейтралізацїі питального зна
чення шляхом дальшого семантичного 

розвитку; через порівняльну функцію 
як проміжну набрав часового відтін
ку. -Див. ще чим 1 • -Пор. чим2 • 

чималИй <<досить великий (розмі
ром)»; - утворене на основі частки чи 
(див.) і прикметника малuй (див.). 

[ чимбарка} <<ВИд верхнього одягу в 
міщан•>; - результат контамінацїІ слів 
чемерка «ТС. •> і [ чимбір] <<Крайка, жіно
чий пояс•>, [ чимборик] «ТС.>>. - Див. ще 
чембор, чемеrка. 

[чи мируха <<назва горілКИ•> Нед, [чі
миру ха] «ТС.•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з чемерИця, позначаю
чи найгірший гатунок горілки ( чемери
ця - отруйна рослина). 

[чИмис] <<франт•> Па; - не зовсім яс
не; можливо, виникло на основі фоне
тично й семантично видозміненого ід. 
cimes <<ЦИмес (страва з тушених ово
чів)•>, сприйнятого переносно як означен· 
ня чогось гарного. 

[чимисувати] <<різати•>; - експре· 
сивне утворення, пов'язане з дієсловом 
чuмсати (див.). 

[чимір] (бот.) <<чемериця біла, Vera
trum album L.•> ВеУг, Mak; - фонетич-. 



чИмсати 

ний варіант слова чемtр <•хвороба ко
ней; біль у животі Г; біль у серці Нед•>; 
пор. далі бр. чЗмер (бот.) <•чемериця; 
кінська хвороба», п. [czemier] «ТС.•>, р. 
[Чемер] <<ОТрута (зокрема, З чемериці); 
біЛЬ ВіД отруТИ>>. - Див. Ще чемер 1 , Че• 
мерИця. 

[чИмсати] <<обрубувати гілля на де
реві; очищати овечу вовну; бігти Г, 
ВеНЗн; смикати, щипати; обрізувати, об
ривати Нед•>, [ чuмхати] (<СМИКати, щи
пати; обрізувати, обрубувати•> Нед, [чім
хати] <<ШВИДКО ЙТИ, ПОСПіШаТИ, біГТИ>> 
Нед; - очевидно, фонетичний варіант діє
слова чемсати (див.). 

[чИмха] <<пучок, жмут; чуб•> Нед; ~ 
очевидно, віддієслівне утворення від чИм
хати <<смикати, щипати, обрізувати, об

рубувати•>. - Див. ще чИмсати. 
чимчикувати <<швидко йти•>, [чем

чикувати] «ТС.•>, І ченчикувати] нс.•> 
Нед; - експресивне утворення від чен
чик, зменшувальної форми від чернець, 
(очевидно, первісне ченчикувати); роз
виток значення: <•бути молодим ченцем 
(ченчиком, послушником)•> ~ <<бути на 
побігеньках (у старших)•> ~ <•швидко хо
дити•>.- Потебня РФВ 1879/1, 265.
Див. ще чорний. 

чин 1 (заст.) <<діяльність, дія, праця; 
спосіб, прийом, за допомогою яких щось 
здійснюється•>; у виразах гqловнuм чи
ном <<ГОЛОВНО, переваЖНО•>, першим ЧU
НОМ <<Передусім, спочатку•>, такuм чz~
ном нак СУМ; [церемоніал Нед]•>; -
р. чин <<порядок (виконання чогось)•>, 
бр. чьtн (у виразах такім чьІнам на
ким чином•>, найлепшьtм чь'tнам <<У най
кращий спосіб•>,. галоуньtм чь/нам <<ГО
ловним ЧИНОМ•> І ПОД.), др. ЧUН'Ь <<ПОрЯ
док; правило; статут•>, п. сzуп <<учинок, 

дія, справа; почин, зобов'язаннЯ•>, ч. 
СЛЦ. ВЛ. СіП <<учИНОК, діЯ•>, НЛ. суп ~діЯ•>, 
М. чин <<УЧИНОК, діЯ•>, СХВ. ЧUН «ТС.•>, СЛН. 
(заст.) СІП <<УЧИНОК>>, СТСЛ. ЧНН'Ь <<ПОрЯ
док; статуТ•>; - ПСЛ. cim, <<ПОрЯДОК, лад; 
належний спосіб; обряд; те, що пов'я
зане з обрядом і порядком: зброя, пра
ця дія·>· іє. *k~ei-п-u- / k~еі-п-о- похідне 
віd дієс~івної ос"нови *k~ei(d)- :.лежати; 

чинара 

класти•>; - споріднене з дінд. сіпоtі <<скла
дає верствами, порядкує, кладе стос дере

ва для запалювання святого вогню•>, 

перс. сіdап <<НагромаджуватИ•>, гр. 7ГОІЕW 
<<роблю, створюю, споруджую•>; первіс
не значення мало бути <<Накладання вер
ствами, порядкування» ~ ~порядок, на

леЖний, слушний спосіб; обряд•>. - Фас
мер lV 362-363; Чернь1х ІІ 390; ЗССЯ 
4, 11 3-115; Ць1ганенко 539-540; 
КЗСРЯ 494; Sf. prasf. ІІ 200-201; 
Sfawski І 130-131; Bruckпer 82; Ma
chek ESJC 102-103; Holub-Lyer 118; 
Младенов 685; Skok І 325-326; Веrп. І 
156-157; Trautmaпn 124;, Frisk ІІ 570-
572; Boisacq 799; Meillet Etudes ІІ 453-
454; Osthoff ВВ 24, 119; Mayrhofer 388; 
Pokorпy 637-638. - Див. ще 
чинИти. - Пор. причИна. 

чин2 <<Військове звання, ранг; служ
бовець того або іншого рангу•>, чи
новник, чиновництво, чинуша, [чина
вий] <<ЧИНОВНИЙ•> Нед, чиновний; - р. 
чин, бр. чьtн, др. чин'Ь <<ступінь, поса
да•>, болг. м. чин <<ЧИН•>, схв. чuн, слн. 
Сіп <<ТС.•>, стсл. чнн"Ь <<Порядок; статут; 
сан•>; - запозичення з російської мови 
(разом із похідними); у російську мову 
з відповідною семантикою слово через 

давньоруську увійшло зі старослов'янсь
кої; СТСЛ. ЧНН'Ь ПрОДОВЖУЄ ПСЛ. СіП'Ь. -
Фасмер IV 362-363. -Див. ще чин 1 • 

чИна (бот.) нрав'яниста рослина з 
родини бобових, Lathyrus tuberosus 
L.•>; - р. чuна, бр. чьІна; - результат 
видазміни первісної форми псл. [cinna], 
утвореної від чіпати, чипати; назва 
мотивується тим, що ця витка рослина 

має вусики, за допомогою яких чіпляє

ться за інші рослини або предмети. -
Меркулова Очерки 86, Зтимология 
1964, 84. -Див. ще чіпати. 

чинара (бот.) <•платан східний, Pla
tanus orieпtalis L. •>, (чинар] «rc. •> Нед; -
р. болг. чинара, бр. чьtнара, м. чинар, 
схв. чинар; - запозичене через тюрксь
ке посередництво (пор. тур. <;inar «rc.•>) 
з перської мови (перс. canar, сіпаr, 
сhіпаг). - Фасмер IV 363; Младенов 
685; Skok І 326; Vasmer RSI З, 252; Рад-

321 



чинарка 

лов ІІІ 2071; Lokotsch З4; Mikl. ТЕІ І 277; 
Меуег EW 447; КІеіn 272, 277. 

tчинарка] <<чемерка, вид верхнього 
одягу в чоловіків з талією і зборками•>, 
[чинар чИна] «ТС.•>; - результат спро
щення форми чимбарка (див.). 

lчинбуркаІ <<коліщатко коло лямки 
на линві, якою тягнуть невід з моря•>; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з тур. 
<;ember <<обруч; залізне кільце•>. 

ЧИНГаЛ <<КИНДЖаЛ•>; - ОДИН із варіаН
ТіВ назви холодної зброї, заnозиченої з 
тюркських мов. - Див. ще ганджар, 
кинджал. 

чиндє <<оnале листя капусти•> Mak; -
не зовсім ясне; можливо, виникло на ос
нові уг. csUngo (kaposztalevelek) «об
вислі (отже, готові опасти) капустяні 
ЛИСТКИ>>. 

lчинджерушка] (орн.) <<Славка, Sylvia 
Skop.•> Нед, [чинджИр] <<ТС.•> Нед;
очевидно, утворене на основі джендже
руха <<чепуруха; франтиха•>; назва пов'я
зана з різнокольоровим гарним забарв
ленням пташки. - ПтицьІ СССР 501-
506. -Див. ще дженджеруха•. 

lчиненник] <<Стовпова дорога Г; бру
кована чи шосейна дорога ДзАтл. ІІ 
212•>; - очевидно, віддієслівне утво
рення від чинИти (див.). 

чИни <<Місце, де перехрещуються ни
тки основи; кілочки у снувалки•>, [ чіни] 
<<ТС,>> ЛексПол, [ чиновати на] <<ЧИНОВате 
ПОЛОТНО>> ВеБа, [ чиновать] «ТС.; міток 
(міра ниток), у якому одне пасмо з ЗО 
ниток замість 60•>, [ чИновати й, у спо
лученні чИновате nолотно] <<ПОЛОТНО, 
під час ткання якого нитки основи в чи

нах перехрещуються не пара з парою, а 

кожні три з одною•>, l чИнават ( н) ий, у 
сполученні чИноват( н)а лИства] <<Час
тина снувалки, за допомогою якої роб
ляться чини•>, [ чинават ( н) ий, у спо
лученні чиноват( н)ий м{ток] <<міток 
(міра ниток), у якому одне пасмо має ЗО 
ниток замість 60•>, [ чИноватною] <<сnосіб 
ткання•> Ме; - р. [цен] <<Кожний з 
двох рядів основи, які утворюють у ткаць
кому стані зів•>, бр. tцьtнь!] <<дощечки, 
що розділяють основу•>, др. чин-ь <<Нит-

З22 

чинИти 

ка пряжі, тканини•>, п. czyny <<дощечки 
В КрОСНі ТКаЦЬКОГО верстата•>, Ч. cinek 
<<(у ткацькому верстаті) жердина, на 
ЯКіЙ закріПЛЮЮТЬСЯ НИТКИ•>, СЛЦ. ciny <<(у 
ткацькому верстаті) дощечки, які кладуть 
до основи, щоб nряжа не сплуталась•>, 
болг. l чинІ <<Один з трьох кілочків, за
битих у землю для сукання пряжі•>, схв. 
чини <<(у ткацькому верстаті) зів між 
дощечками, що відділяють бердо від на

вою•>; - псл. сіn-ь; - лексико-семантичне 
утвореННЯ, nов'язане З ПСЛ. ciniti, укр. 
чинИти, з первісним значенням <<Лад, 
порядок, упоряджування•>; пор. болг. · 
[чИ нем] <<nерехрещую нитки при сну
ванні навколо кілочків•>, [ чин6свам] <<ПО
правляю; латаю; намічаю•>, схв. [ чuнкати] 
<<Витягати пасмо з клаптя•>; іє. *(s)kei-n-, 
похідне з суф. -n- від іє. *(s)kei- <<роз
щеплювати, розколювати•>; - споріднене 
З ПСЛ. cino і ceno, р. [ценьt] <<Пасма В 
нитках•>; далі зіставляється з лит. 
skiemuo, мн. skiemenys <<ціни в ткаць
кому верстаТі•>, ЛТС. S~iemenis <<ЦіНИ•> 
(балт. *skaimen-, похідне від того само
го індоєвропейського кореня з суфік
сом -men-); припущення про походження 
з свн. schin <<тоненька дощечка у ткаць
кому верстаті, яка служить для розпрям

лення основи•>, нвн. Schiene <<рейка•> 
(Machek ESJC ІОЗ) викликає сумнів. -
Трубачев Рем. терминол. 1ЗЗ; 3ССЯ 4, 
115; St. prast. ІІ 201.- Див. ще чин 1 , 
чинИти. 

чинИти <<робити; ставити тісто; (про 
тварин) народжувати; дубити, вичиню
вати; [(про змію) класти яйця Г]•>, чин
барити <<Чинити, вичинювати шкіру•>, 
[ чttнЯти] <<ТС.•>, [ чимбарс тво] <<чинбар
ство•> Нед, [чинба] <<чиньба, приготу
вання•> Нед, чинбар, [ чинбаренко] <<син 
чинбаря•> Б і, [ чинбарИха] <<дружина чин
баря•>, [чинбар{вна] <<дочка чинбаря•> Бі, 
чинбарня, чинбарство, [ чинИтель] (у 
виразі ч. закону) «ВИконувач•> Нед, [чИн
ка} <<вичинка шкірИ•>, l чинкИ] <<Чари•>, 
[чин{ та] <<чарівник•> Нед, [ чинЯнка] 
<<бомба, начинена порохом•>, чиньба <<ВИ
чинка; термосіння, побоЇ•>, l чіньки] <<Ча
ри•> Шух, чинбарний, чИнений, чИнний, 



чинчернї 

вИчинка, [зачимбdрити) <<Зарізати ка
баНа•> Ва, [зчuнки] <<Полова•> Ж, начи
нИти, начинка, начИння <<посуд•>, [під
чИнка] <<оборка на подолі спідниці•>, 
[підчинки] <<Висівки, полова•> Нед, [под
розчинить] <<додати борошна в тісто 
до замісу; збільшити кількість розчине
ного тіста•> ЛексПол, [подчинить] <<Під
сипати борошна в тісто перед замісо~.р 
ЛексПол, причинЯти <<Прикривати, при
хлопувати; [додавати; готувати розчин 
(на хліб та ін.) ДзАтл]•>, причИна <<при
чина; хвороба•>, [причИнІ <<Протрава; 
дубильна яма; посуд для дублення•> Нед, 
[причuник, причинЯник] <<ТС.•> Нед, [при
чuний, причИняний] (у сполученні при
чИняний дуб) <<протравлений дуб•> Нед, 
(у сполученні причuняний прикадок) 
<<nрикадок, посуд для дублення•> Нед, при
чИнок <<зауваження•>, [причін] <<Назва роз
чину (для хліба та ін.)•> ДзАтл, [причіна, 
прИтінь] <<ТС.» ДзАтл, причИнний <<ПСИ
хічно хвориЙ•>, [счинЯти] (у сполучен
ні счинЯти збіжжя) <<чистити збіжжЯ•> 
Нед, [счuнки] <<полова•> Нед, учинЯти, 
учИнок; - р. чинИть <<Лагодити; робити 
загостреним; заповняти чимось пусте, 

НаЧИНЯТИ•>, бр. ЧЬtНtЦЬ <<ЧИНИТИ, ТВОрИТИ, 
робити; робити (кудель)•>, др. чинити 
<<влаштовувати; виготовляти; складати; 

робити; укладати (про мир); виявляти•>, 
П. czyniC <<рОбИТИ•>, Ч. сіпіt <<рОбИТИ, СКЛа
даТИ>>, СЛЦ. сіпіt' <<ТС.•>, ВЛ. cinic <<рОбИТИ, 
ДіЯТИ; ПОВОДИТИСЯ•>, НЛ. cynis «ТС.>>, болr. 
чuня <<роблю; маю певну ціну•>, м. чини 
<<робить; складає; коштує•>, схв. чИнити 
<<робити, складати•>, слн. заст. ciniti «ТС.•>, 
стсл. чнннтн <<СТавити в ряд, приводити 

в порядок; творити, складати•>; - псл. 

ciniti <<рОбИТИ>> ( < <<СТеЖИТИ За ПОрЯД
КОМ>>), ПОХідне Від cino <<ПОрЯДОК, діЯ•>. -
Фасмер IV 363; К3СРЯ 495; Цьrганенко 
540; Преобр. ІІ, вьrп. последний 74-
75; 3ССЯ 4, 112-113; Stawski І 131; 
Bгuckneг 82; St. pгast. ІІ 199-200; Ma
chek ESJC 102-103; Holub-Kop. 93; 
Младенов 685; Skok І 325-326; Вегn. І 
156. -Див. ще чин1 • 

[чинчерйї] <<кайдани•>; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з тур. zinciг 
«ланцюг; кайдани•>. 

чир 

чинш <<оброК•>, [чинч] <<ТС.•>, [чИнча] 
<<оброк; податок, чинш•> Пі, [чиншів
ник] ~власник оброчної землі; оренда
тор; оброчний селяниН•> Нед, [ чиншій] 
<<ТОЙ, хто платить чинш•>, чиншовИк <•те. 
СУМ; власник оброчної землі Нед•>, 
[ чиншувdтися] <<платити чинш•>, [очин
шувdтися] <•поселитися на чиїйсь землі 
за чиншевим правом•>; - р. чинш <•Об
рок•>, бр. чьtнш <<ТС.•>, п. czynsz <<квар
тирна ПЛаТа; ЧИНШ•>, Ч. cinze <<КВартир~ 
на ПЛаТа>>, СЛЦ. cinza, СЛН. CtПZ <•ТС.•>; -
запозичене через польське і німецьке 
(свн. zins <<Податок, данина•>) посеред
ництво з латинської мови; лат. cёnsus 

<<Оцінка майна римського громадянина, 
податний перепис майна; ценз; статис
тичний облік; перепис; стан, майновий 
стаН•>. - Шелудько 53; Фасмер IV 363-
364; ССРЛЯ 17, 1043; Преобр. П, вьrп. 
последний 75; Горяев 414; Bгuckneг 82; 
Witkowski SОг 19/2, 209; Richhaгdt 42; 
Machek ESJC 103. - Див. ще ценз. 

[чйпа-га-чйпа] <<Вигук для вгамо
вування собак» Пі; ~ результат видо

зміни форми ци <<Геть•>, вжитої подвій
но у сполученні з часткою га. - Див. 
ще га1 , ци 1.- Пор. цІба. 

чир1 <•Саламаха; [затірка (борошно, 
забовтане в кип'ятку) Ба]»; - ч. [сіг], 
слц. сіг <<локшина•>; - запозичення з 
польської мови; п. [сzег, сzуг, еег 
( < *сіег)] утворені від tгzec <<терти•>, 
nасіегас ~натирати•> (пор. укр._зdтірка, 
ч. z<.iteгky). - Machek ESJC 103. -
Див. ще терти. 

[чир2 ] «rрут; гніт з висушеного гри
ба•> Нед, [ чирівка] (бот.) <<Nyctomyces•> 
Mak; - бр. заст. \цзра] <<трут (з вису
шеного трутовика)», п. [czyr, сzег, czer, 
еег], ч. ciruvka <<гриб на пнях шпилько
вих дерев, Agaricus L. (ТгісhоІоmа)•>, слц. 
c(гovka «ТС.>>; - ПСЛ. сіГо <<Наріст на 
деревах, гриб на nнях дерев•>; утворене 
лексико-семантичним способом від псл. 
сігь <<Чиряк, нари~~> не~сного похо
дження (у польсьюи мовr вважається 
запозиченням з української або білорусь
кої). - Sl. prasl. ІІ 203-204. - Див. 
ще чирЯк. 
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[чирати 1 ] «черпати•> Нед; - очевид
но, похідне від *черти (<*черпти) 
<<черпатИ•> (пор. [начерти] ~начерпати•>), 
пов'язаного з черпати (див.). 

[чирати2 ] <<обмінювати, замінюва
ти•> Нед, [пеfечерЯти] <<обміняти•> Нед, 
[перечиряти <<Переміняти•> ВеЛ; - слц. 
[carat'] <<Міняти•>; - запозичення з угор
ської мови; уг. csere ~розмін, обмін•> є 
словом невідомого походження. - Ли
занець Доп. УжДУ 1965, 48; MNTESz 
І, 506; Barczi 39. - Пор. черЯтися. 

чИрва <<масть у гральних картах, 
ПОЗНачувана черВОНИМ сердеЧКОМ•>, черва, 
чирвовий, червовий; - р. черва ~чир
ва•>, бр. чь!рва, п. czerwien «ТС.•>; -
очевидно, більш архаїчною формою є чер
ва, яка виникла з *чьрв~ «червоний~ 
(пор. др. чьрвь, червь <<червона фарба; 
червона тканина•> ); назва дана за кольо
ром масті карт; видазміна кореневого 

голосного в реєстровому слові, очевид
но, пояснюється впливом слова черво
ний, у якому ненаголошене е нерідко на
ближається у вимові до и. - Черньrх ІІ 
380; КЗСРЯ 490. - Див. ще черв. -
Пор. червоний. 

чиргИкати (про птахів) <<цвірінь
катИ•>, [ чирИкати, чирчсіти, чірікать] 
нс.•> Карп. диал. и оном., чіркати; -
р. чирИкать <<цвірінькати•>, бр. чьtрьt
каць, ЦЬtрЬtКаЦЬ, П. [czyrykac), Ч. cifikati, 
СЛЦ. cirikat', НЛ. cyrkas <<ТС.•>, болr. чирИ
кам, цирИкам, цирИгам <<цвірінькаю•>, м. 
чирика, чирилика <<ЦВіріНЬКаЄ», СЛН. ci
rfkati <<ЦВіріНЬКаТИ•>; - ПСЛ. cirikati <<ТС.•>, 
утворене від звуконаслідувального ви

гуку сі гіk-ь; українське слово втор ин но 
дещо змінило свою форму; аналогічні 
утворення засвідчені в багатьох мовах, 
пор. лтс. cTrulis <<ЖайвороноК•>, н. 
[schirken] <<чиргикати•>, уг. сігіреІ «цві
рінькати», чаг. cirt-, крим.-тат. cirkit 
<<свистітИ•> (Радлов ІІІ 2128); пов'язання 
з лит. kirkti <<кричати•>, гр. хірхос.; <<яст
руб•> (Schmidt Zur Geschichte des Indo
germ. Vokalismus 2, 24) сумніІn-Іе. - Фа
емер IV 365; КЗСРЯ 495; Преобр. ІІ, вьІП. 
последний 75; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
196; St. prast. ІІ 203; Младенов 676; 
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Machek ESJC 104; Bern. І 157; Muhi.
Endz. І 391.- Пор. чергИнькати. 

[чирейник] (бот.) <<рутвиця вузько
листа, Thalictrum angustifolium Jacq.•>; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. чирейник похідне від чИрей, спо
рідненого з укр. чирЯк; назва пов'язана 
з лікувальними властивостями рослини, 
застосовуваної при нашкірних захворю
ваннях. - Ивашин и др. Лекарств. 
раст. Украиньr 83. -Див. ще чирЯк. 

чирк <<звуконаслідування, що озна

чає різкий звук із шумом від тертя од
ного предмета об іНШИЙ•>, [ чИрькало] 
<<тертка•> Німчук НЗ УжДУ IV 185, 
чиргИкати <<Чиркати•>, чИркати, [ чир
чати] <<ЧИркати•> ВеЛ; - р. чирк, п. 
[czyrk] «ТС.•>; - звуконаслідувальний 
вигук для передачі шуму певного ти
пу. - Пор. чиргИкати. 

чИрка (орн.) <<невеликий дикий во
доплавний птах родини качиних; мала 
качка; чирок-тріскунок, Anas querque
dula L.•>, [черенка Шарл, чирачИця Нед, 
чиреня Шарл, чирИнка Пі, чир{ца 
Нед, чирок УРС, чиронок Шарл, чирЯ 
Нед, чирЯнка СУМ, Шарл] <<ТС.•>, [че
ренка, чиренка, чир_Инка, чиріца, чИроч
ка, чирЯ, чирсінка] ~те.; чирок-свисту
нок, Anas сгесса L.•> Нед, [ чир, чИ рик, 
чирИчка, чИрка, чиронка, чірсік, чірсін
ка, чірець (самець), чірік, чіріца, чір{ч
ка, ч{рка, чірок, чіручок] <<ТС.•> ЛексПол, 
[ чирсінка] <<ТС. •>, l чирИчка] <<Маленький 
крижень, Anas boschas L.•> Л, чирЯнка 
<<самка чирка•>, [ чірка] <<Лісовий щев
рик, Anthus trivialis L.•> Шарл, ВеНЗн; -
р. ч.ирок <<чирок-тріскуноК•>, [чИрка] <<ТС.~, 
бр. чьtрок <<ТС.•>, п. вл. cyranka <<ТС.•>, нл. 
cyrka <<ТС.•>, Ч. cfrka <<ТС.•>, [cfrekj <<ТС.•>, 
СТ. cierka <<ТС.>>, СЛЦ. [cirka) <<ТС.'>; - ПСЛ. 
сіг-ьk-ь (сіг-ьkа, cir'an-ьka); - утворен
ня, що походить від звуконаслідуваль
ного ВИГуку cir!, ПОр. ЛИТ. cir\kas <<ЦВір
кун•>. - Фасмер IV 366; Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ І 96, 251; ЗССЯ 4, 117; St. 
prast. ІІ 204-205; St~wski ІІ ІІІ; Bruck
ner 70; Machek ESJC 103; Bern. І 157; 
Kalima RSI VI 89. - Див. ще чиргИ
кати. 



чиркач 

[чиркач] (орн.) <<дрізд омелюх, Turdus 
viscivorus С.•> Ша рл, l чиркотІ «ТС.•>, 
[чиркун] (орн.) <<сивка, Charadrius С.•>; -
результат експресивної фонетичної видо
зміни слова чирчак або черкач <<ТС.•>. -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 236; Карп. 
диал. и оном. 156. -Див. ще черкати•. 

lчиркопар], (у сполученні поливсі
ти на чиркопар) «Поливати городи з 
одного рівчака на дві сторони•> Дз; -
не зовсім ясне; можливо, виникло на ос
нові моJJд. чиркулар <<круговий, круго
подібниЙ•>. 

[чирлій] (орн.) <•перевізник, Tringa 
hypoleucos L.•> Нед; - очевидно, ре
зультат видазміни (скорочення) слова 
чук}Jрлій. - Див. ще чикирдей. 

[чнрус] (іхт.) <<дрібна скумбрія•>; -
р. чuрус «ТС.•>, болг. ЧUрОЗ <<Сушена ве
СНЯНа скумбрія; суха, худа людина•>; -
запозичення з турецької мови (можливо, 
через болгарське посередництво); дже
релом тур. сігоz <<сушена весняна скумб
рія; суха, худа людина•> є гр. ахіррщ; 
(ахіро<.;) <<твердий, жорсткиЙ•> неясного 
походження. - РЧДБЕ 836; Boisacq 
877; Frisk ІІ 734. 

lчирч] (орн.) <<гірський дрізд, Tur
dus torquata L.•> Ша рл, [ чирчак] «ТС.•> 
Шарл; - результат метатези кінцевого 
складу форми чиркач та дальшого Ті 
скорочення. - Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 236. - Див. ще чиркач. 

[чнрчик] (ент.) <<червець•>; - утво
рене як зменшувальна форма від черч зі 
зміною кореневої гоJJосної під впливом 
наступного складу. - Див. ще черв. 

чирЯк <•фурункул•>, [ чирачИця] «ТС.•> 
Нед, l чИрка], чирЯчка <<ТС.•>, чиряку
ватий; - р. чИрей <<ЧИрЯК•>, (чирЯк], бр. 
[цьtр] нриб на дереві», п. czyrak <<ЧИ
ряк•>, Ч. cir, болr. чИрка, чир, М. чuр, 
СХВ. чйр, ( чйрjак}, СЛН. СІГ, cirjak, СТСЛ. 
ЧИр'Ь «ТС.>>; - ПСЛ. ciro <<Затвердіння; 
твердий опух•>, сіг'аk-ь <<чиряк•>; не зовсім 
ясне; можливо, споріднене з гр. ах[ррщ; 
або ахіро<.; «ТС.», які не мають певної 
етимології (Frisk ІІ 734; Boisacq 877); 
підставу для цього зближення дають 

ТаКОЖ форми З ПОЧаТКОВИМ SC-, МОЖJJИ-

число 

во, первісні (пор. болг. щирей <<чиряк•>, 
п. \szczyrawka] «ТС.•> і под.), що безпо
середньо відповідають грецьким словам 
(Machek Slavia 26, 134); існує припу
щення про походження слов'янського 
слова з первісного *ker- <•різати•> (Иль
инский РФВ 70, 258-260); подібність 
до тат. чаг. сіг <<ЧИряк•>, кирг. чири «ГНИ
ТИ•>, тур. cirik «ГНіЙ•> (Gombocz RSI 7, 
187) є, можливо, випадковою. - Фас
мер IV 365; 3ССЯ 4, 116; К3СРЯ 495; 
Пет лева 3тимология 1968, 125; Stawski І 
131-132; St. prast. IIV203-204; Bruck
ner 82; Machek ESJC 627; Младенов 
686; Skok І 327; Matzenauer 139; Bern. 
І 157. 

число <<поняття для вираження кіль
кості та ведення рахунку; день місяця; 
граматична категорія; номер (про пре
су); номер (для розрізнення предме
тів); [кількість Г]•>, чисельник, [ числен
нИк] <<обліковець•> Нед, [ численИк] <<СТа
ра назва календарЯ•> Ва, [ числяник] 
«ТС.•> Ва, числівник, [числівнИк] <<ЧИ
сельник; числівник•> Нед, чисельний, 
численний, ( числИмий} <<ОбЛіКОВИЙ, ЩО 
може обліковувати, лічити•> Нед, чис
ловИй, чИслити <<рахувати; вважати; 
сподіватися, розраховувати•>, чИслИтися, 
[числовсіти] <<нумерувати, позначати циф
рами, виражати в цифрах•> Нед, ( чис
лувсіти] <<ТС.•> Нед, вИчислити, зачИс
лити, начИслити, (надчисл6] «НаДЗВИ
чаЙНО веJJике число•> Ж, [надчисл6вий] 
<<незліченниЙ•> Ж, обчИслювач, обчИс
лювальний, обчИслювати, перечИсли
ти; - р. число <•число, рахунок; день 
місяця; кількість; граматична катего

ріЯ•>, бр. чьtсл6 «дата•>, др. число <•число; 
рахунок; позначення дати, лічіння го
лосів, голосування; перепис; поголовна 

данина•>, п. ст. czysto <<число, кількість, 
суМа•>, Ч. СЛЦ. cislo <<ЧИСЛО; НОМер; КіЛЬ
КіСТЬ; розмір•>, ВЛ. CiSfO <<ЧИСЛО, НОМер•>, 
нл. cysto <•Номер•>, болг. число <<число; 
дата; кількість; граматична категорія», 
М. ЧиСЛО <<ЧИСЛО•>, СХВ. чИсло <<ЧИСЛО; ЧОТ
КИ>>, СЛН. c{slo <<ПОВага; ЧИСЛО; рахуНОК>>, 
СТСЛ. ЧНС/\0 <<ЧИСЛО>>; - ПСЛ. cislo ПОХО
ДИТЬ з первісного *citslo <<число, номер•>, 
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чИснИця 

утвореного за допомогою суф. -slo від 
*cit-ti, cьtq <<читати, рахувати, помічати, 
брати до уваги•>. - Фасмер-Трубачев 
IV 366; КЗСРЯ 495; ЗССЯ 4, 117-
118; Цьrганенко 541; Варбот Зтимоло
гия 1965, І 14; Петлева Зтимология 1968, 
125; Чистилин ЗИРЯ П 173; St. prast. ІІ 
205; Machek ESJC 104; Holub-Kop. 93; 
Младенов 686; Skok І 330; Bern. І 157; 
Boga RR ІІ 163; Trubetzkoy ZfSIPh 2, 
117-121.- Див. ще читати.- Пор. 
честь. 

чИснИця «rри нитки або одна деся
та пасма СУМ; нитка пряжі довжиною 
4 або 5 аршин Бі•>; (у виразі три чИснИці 
до смерті) <<При смерті•> Нед, [ чИс
лянка] <<ЧИСНИЦЯ•> Л, [ чисЯнка, чіслян
ка] <<ТС.•> Л, [ чИсмо] <<кількість ниток у 
пасмі•>, [ чіснИця] «rри нитки•> Нед, [ чіш
ниця] <<ЧИСНИЦЯ>> Дз НЗ УжДУ 14, 
[шісніця] ~ТС.•> тж; - р. [ чИсменка] <<три 
нитки в ткацькій основі •>, [ чИсменица, 
чИсленка} <<ТС.•>, бр. [ ч{сленіца} <<ЧИС
НИЦЯ•>, СХВ. чuсаоница <<Пряжа. у три 
НИТКИ•>; - ПСЛ. cis\ьnica, суфіксальне 
утворення від прикметника cislьno, похід
ного від cislo, або безпосередньо від цьо
го останнього на позначення мінімальної 
одиниці рахунку ниток. - Трубачев 
Рем. терминол. 103; ЗССЯ 4, 118; Sl. 
prast. ІІ 206. - Див. ще число. 

чист (бот.) <<Cistus L.•> РУС, Mak, 
[ чистицеваті] <<Cistinae DC.•> Mak, 
[ чuстоваті] «ТС.; Cistiflorae•> Mak, [ чис
товці] <<Cistiflorae•> Mak; - п. czystek 
<<ЧИСТ», Ч. cist, ВЛ. cist, ciscik, СХВ. ци
стац <<ТС.•>; - утворення, що виникло 

на основі нлат. cistus (бот.) <<ЧИСТ•> у 
результаті його зближення зі словом 
чист( ий); нлат. cistus походить від гр. 
хіотщ;, хіа{}щ; <<ВИд троянди•>, невідомого 
походження.- SW І 413; Dauzat 178; 
КІеіn І 293. 

[чистак] <<мережа для ловлі риби на 
дніпровських обмілинах•>; - неясне. 

чистець (бот.) <<жабрій, Stachys L. 
СУМ, [розхідник, Sedum асге L.] Нед, 
[бильник, Draba verna L.; брочник, Ga
lium mollugo L.; горошок угорський, 
Orobus albus L.; білило, Stellaria holo-
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stea L.] Г, [ненаситець, Astragalus gly
cyphyllos L.]; ростопасть, Chelidonium 
majus L.; вивішник, Geum urbanum L.; 
волове очко, Inula salicina L.; горошок 
угорський, Lathyrus pannonicus Garck.; 
льонок звичайний, Linaria vulgaris МіІІ.; 
льонець дикий, Linaria arvensis Desf.; 
лубижник, Melampyrum nemorosum L.•> 
Mak, [чистець білий] <<ТС.•> Mak, [ чис
тець болотяний] <<колосниця, Stachys 
palustris L.•> Нед, [чистець вузьколис
тий] <<Stachys angustifolia МВ•> Mak, [чи
стець гірський] <<Stachys alpina L.•> 
Mak, [чистець лісовий] <<Stachys silva
tica L. Нед, Statice holostea L. Г•>, [чи
стець німецький] <<Свинюх, Stachys 
germanica L.•> Нед, [чистець річний] 
<<медунка, Stachys annua L.•> Нед, [чис
тик] <<ростопасть, Chelidonium majus 
L.; бріч, Genista tinctoria L.; півники, 
Lathyrus vernus Bernh.; льонок, Linaria 
vulgaris МіІІ.; материнка, Origanum vul
gare L.; яскір, Ranunculus асег L. Mak; 
часник гадячий, Sedum acre L. Пі, 
Mak; коноплі дикі, Stachys recta L.; 
батожки, Veronica spicata L. Mak•>, [чи
стик разовий] <<Чорнозілля, Lathyrophy
tum niger Bernh. (Orobus) L.•> Маk .. lчи
стникj <<заяча салата, Ficaria verna 
Huds.; яскір, Ranunculus асег L. Mak•>, 
[ чистняк] <<Коноплі дикі, Stachys recta 
L.•> Пі, Mak, [чисток] «білило, Stellaria 
holostea L.•> Mak, [счисток] <<білило, 
Stachys holostea L.; розхідник, Sedum 
асге L. Пі; жабрій, Stachys L. Mak•>, 
[чистуха] <<Проліска, Mercurialis peren
nis L.; зводник, Saponaria officinalis L. 
Mak•>, чистЯк <<заяча салата, Ficaria 
verna Huds» УРС, [ростопасть, Cheli
donium majus L.; півники, Lathyrus ver
nus Bernh.; жабрій, Stachys L.; коноплі 
дикі, Stachys recta L.] Mak•>; - р. 
чистец (бот.) (<Гравілат, Geum urbanum 
L., жабрій, Stachys L.» ССРЛЯ, Даль, 
[чИстик] <<розхідник, Sedum асге L.; 
льонок, Linaria vulgaris L.•> Даль, бр. 
(бот.) чь'tсцік <<Гравілат, Geum urbanum 
L.; жабрій, Stachys L.•>, п. czysciec (бот.) 
<<Жабрій, Stachys L.•>, ч. cistec <•ТС.•>, 
СЛЦ. cistec (бот.) <<КОЛОСНИЦЯ, Stachys 



чИстий 

palustris L.•>, вл. ciscica (бот.) (<Шеб
рушка, Calamintha Lam», нл. cysc (бот.) 
<<осот, Cirsium oleraceum Scop.•>, схв. 
чистац (бот.) <<буквиця аптечна, Be
tonica officinalis L.; чистець, жабрій, 
Stachys L.•>, слн. cist «ТС.•>; - nсл. 
CiStbCb, ПОХідне Від cist-ь(jь) <<ЧИСТИЙ•>, 
укр. чИстий; назва мотивується цілю
щими властивостями відповідних рос
лин: вважається, що вони очищають ор

ганізм людини від хвороб. - Попов 
Лек. раст. 178, 273; Носаль 76-77; Мер
кулова Очерки 108-109; ЗССЯ 4, 122-
123; St. prast. ІІ 216-217; Machek Jm. 
rostl. 198, 211; Holub-Lyer 119; Bern. 
І 158. - Див. ще чИстий. 

чИстий <<Не забруднений; без домі
ШОК•>, l чИста] <,(повна) відставка•> Нед, 
[чuсти(й)] (у виразі чИстий вугол) <<ріг 
у рубленій хаті, у якому кінці колод 
відрізуються рівно, під прямим кутом•> Л, 
чистИльний, [ чистянИй] (у сполученні 
чистянИй хліб) <<ХЛіб з пшениці або жита 
(без лусок)•> Нед, чистовИй, чИщений, 
[чисташ] <<місце, розчищене від лісу•>, 
[чистенина] <<зерновий хліб; ячмінь, 
nолба, жито, пшениця•> ВеЛ, [чистИна Г, 
Нед, чістенина ВеЛ] <<ТС.•>, чИстик, [чи
стИло] <<дитячий послід•>, чистИльник, 
[чистина] <<чисте, незаросле місце•>, 
чистість <<ЧИСТОТа; [духовна чистота Г]•>, 
чuстка, чистовИк, чистота, чистун 
<<акуратна людина; чистьоха•>, чистуха, 
чистЮк, чистЮчка, [чистьба] <<ОЧИ
щення, чистка, чистота•> Нед, чистьо
ха, [чИшчавка] <<ВИд невеликої жаби, 
що буває в колодязях, копанках•> Дз, 
(чuшчалка) «ТС.•>, ( чИшчаука) <<Прилад, 
об який чистять взуття, заходячи в 
хату; жаба, котра очищує воду•> Мо, 
чuстити, [ чистотнє] <<чисто, цнотли
ВО•> Пі, зачИстка, [зчИсток] <<послід у 
корови, яка отелилася•>, начисто, нечИс
тий <<[незліченний; заражений хворо
бою; неохайний]•> Бі, нечист6та УРС, 
Она, нечисть, обчИстка, очИснИй, очИ
щувальний, очИсник, очИстка, [очисть] 
ючишення, чистка•> Ж, очИщувач, пере
чИстка УРС, Куз; <<[дощечка, якою 
б'ють прядиво, очищуючи від костри-

чистИлище 

ці]•>, підчИстка, пречИстий, [пречИсник] 
~свято Нед; свято 16 серпня Неруко
творного Образа Пі•>, [прочИснИй, про
чищальний] <<Який прочищує•> Куз, 
[пр6чистка] <<очищення; очищена ло
патою доріжка; просіка•>, [прочuстник] 
(бот.) <<Льонок, Linum carathicum L.•> 
Нед, [счИстини, счИстисько] <<послід•> 
Нед; - р. чИстьtй <<ЧИСТИЙ•>, бр. чьtстьt 
«ТС.•>, др. чистьtu <<чистий; відкритий; 
рідкий, без заростей (про ліс); вільний 
від обов'язків; повний; ясний; прямий; 
непорочний; праведний; святий; викінче
ний; священиЙ•>, п. czysty, ч. слц. cisty 
<<ЧИСТИЙ•>, ВЛ. cisty «ТС.; саморідНИЙ; не
заЙМаНИЙ•>, нл. cysty, полаб. caiste, 
болг. м. чист, схв. чйст, слн. c(st, 
СТСЛ. Чt1trh <<ТС.•>; - ПСЛ. cist"Ь <<ЧИСТИЙ•> 
< <<ПроцідженИЙ•>; утворене як пас. діє
прикметник мин. ч. від не збереженого 
в слов'янських мовах дієслова *cidjq 
<<ОЧИЩУЮ•>, cisti <<ОЧИщуваТИ•>, ЩО ПОВ'Я
зане З cestiti <<ЧИСТИТИ•>, cediti <<ЦіДИТИ•>, 
укр. цідИти і споріднене з лит. skystas 
<<рідКИЙ», ЛТС. S~\sts «ТС.•>, S~їsts <<ЧИС
ТИЙ•>, прус. skijstan <<ТС.•>, а також з 
лит. sklesti <<розріджувати, розділяти•>, 
лат. scindo <<розділяю•>, гр. oxi~w «ТС.•>, 
дінд. chimitti <<розділяє•>; іє. (s)kei-d- <<ТЯ
ти, відтинати, відділяти, відокремлюва
ти•>. - Критенко Вступ 556; Фасмер IV 
366-367; Варбот Зтимология 1965, 
121; КЗСРЯ 495; Преобр. ІІ, вьш. по
следний 76; ЗССЯ 4, 121-122; Stawski І 
132; Bruckner 82-83;_ St. prast. ІІ 
212-216; Machek ESJC 104; Holub
Kop. 93; Младенов 686; Zubaty St. а сІ. 
ІІ 90; Bern. І 157-158; Trautmann 
263-264; Зндзелин СБЗ 198; Muhi.
Endz. IV 50; Fraenkel Gnomon 4, 337; 
Walde-Hofm. П 494; Frisk П 838-840; 
Boisacq 933; Pedersen Kelt. Gr. І 77; IF 5, 
73; Ernout-Meillet І 1062; Meillet RSI 
2, 62, MSL 14, 353, Etudes 300; 
Pokorny 919-921. - Пор. цідИти. 

чистИлище <<Місце, де, за вченням 
католицької церкви, душі частини помер
лих грішників очищаються від гріхів пе
ред тим, як потрапити до Раю; (перен.) 
те, що служить випробуванням на силу, 
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чИстонь-то 

витримку, здібність і т. ін.•>; - р. болг. 
чистИлище <<Чистилище•>, бр. чьtсцец, 
П. czysciec, Ч. ocistec, СТ. cistec, СЛЦ. 
ocistec, вл. cisC, нл. cyscidto, м. чисти
лиште, схв. чuстилйште, чИстило 
«ТС.•>; - утворення за допомогою су

фікса -ищ(е) від чистИль( ний) <<При
значений для очищення•>, похідного від 
чИстий; можливо, виникло як калька 
елат. purgatorium <<ЧИстилище•> з лат. 
purgo <<чистити, очищаТИ•>. - Skok І 
328. - Див. ще чИстий. 

[чИсто нь-то] «Ніби, нібито•>, l чіст6й
но] «ТС. •> Нед; - утворене поєднанням 
слів чИсто <<цілком, зовсім», ін6 ( йно) 
<<тільки, лише•> і то. - Див. ще іно, 
то1 , чИстий. 

чистотіл (бот.) <<Chelidonium majus•>; 
- р. чистотел, бр. чьtстацел; - утво
рене з основ слів чИстий і т{ло; назва 
зумовлена лікувальними властивостя
ми рослини, яка застосовується проти 

шкіряних хвороб. - Див. ще тіло, 
чИстий. 

[чИстрити] <<чухрати вовну•> Нед, 
l чістрити] <<Чухрати на гребні пряди
во, вовну•>, [чістрИнка] <<джутова інфу
зорія, Oxytricha•> Нед; - результат ви
дозміни слова чИстити внаслідок збли
ження з черсати. - Див. ще чИстий. 

[чистун] (орн.) <<Морський птах ря
ду чистунових, Cepphus grylle•> СУМ, 
Шарл; - р. чИстик; - утворене від чИ
стий; назва пов'язана з тим, що птахи 
цього виду, чорні за кольором, мають яс

краву білу пляму на крилі (влітку) і май
же всю нижчу частину тіла білу (взим
ку), що справляє враження чистого пта
ха. - Птиць1 СССР 316. - Див. ще 
чИстий. 

[чистЮх] (ент.) <<Nepa cinerea L.•> Г, 
Нед; - утворене від слова чИстий; назва 
пов'язана з тим, що комаха цього виду, 
схожа на скорпіона Ої російська назва 
скорпи6н водян6й), весь час перебу
ває у воді. - НасекомьІе 85. - Див. 
ще чИстий. 

[чисцік] (бот.) <<Вербозілля звичай
не, Lysimachia vulgaris L.•> Mak; -
очевидно, фонетичний варіант слова чи-
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стик, пор. паралельне російське діалект
не утворення чисцік «ТС.•> (Ан); назва 
пов'язана з тим, що відвар коріння цієї 
рослини вживається для прочищування 

ран або шлунку (Ан 205). - Див. ще 
чИстий. - Пор. чистець. 

[чИтаний] <<великий; порядний; до
брий Г, Нед; сильний, здоровий; цілий, 
непошкоджений; розумний; спритний; до
кладний; точний; (у виразі чИтава вісь) 
корінна вісь Нед•>; - р. [ чИтий] <<Твер
ДИЙ•>, болг. м. чИтав <<цілий, непошко
джениЙ•>, СХВ. чuтав, чuт <<ТС.•>; - ПCJJ. 
citavo(jь) <<ЦіЛИЙ, НеПОШКОДЖеНИЙ•>; утво
рене Від сіt"Ь <<ТС.>>, ЩО зістаВЛЯЄТЬСЯ З 
лит. kfetas <<ТВердий, жорсткий; тупий; 
крутий•>, юс. ciets <<Твердий, жорсткий•>; 
припущеННЯ про зв'язок із ПСЛ. cisti <<ра
хувати, цінувати•> (Младенов 686; Mikl. 
EW 38) менш вірогідне. - Фасмер !V 
367; Vasmer ZfSIPh 17, 51; 3ССЯ 4, 
123-124; St. prast. І! 217-218; Skok І 
329; Вегп. І 158; Jagic AfSIPh 8,,155; 
17, 292; Trautmann 124; Vaillant RES б, 
106-107; Grunenthal ZfSIPh 9, 380. 

читати <<сприймати писемну мову по 
буквах; декламувати; виступати з лек
цією, доповіддю; розгадати зміст чогось; 

повчати СУМ; [рахувати, лічити Нед]•>, 
чтИти <<Шанувати, поважатИ•>, [ четець] 
<<читач•> Нед, [чи тат ель] Нед, l чтець] 
<<ТС.•>, читака <<ЧИТеЦЬ•>, читалка «ЧИ
ТаЛЬНИЙ зал•>, читальник <<Читач; постій
ний відвідувач читальні•>, читальня, чи
танка <<КНига для читання; читання•>, 

читання <<читка; цикл доповідей, лекцій 
СУМ; [рахування Г]•>, [ читательство] 
<<Читаюча публіка, читаючий світ•> Нед, 
читач, [ чительник] <<ЧИТець, читач•> Пі, 
читець <<декламатор; [читач ГJ•>, читка, 
чmИтель <<ШаНуВаЛЬНИК•>, читабельний, 
чИтаний, читацький, читецький, [ чИт
кИй] <<Чіткий, f?Озбірливий, зручний ДІlЯ 
читаННЯ•> Нед, l читлИвий, читнИй] <<ТС.>> 
Нед, вИчитати, [вИчити] <<ПОВЧаННЯ», 
вИчитка, вичИтування, вИчитаний 
<<Прочитаний; [зачитаний Г]•>, зачита
ти, зчитати, зчИтка, зчИтувач, зчИ
тувачка, начитати, начИтаний, [не
четний] «НечіткиЙ•> Ж, [нечительний] 



чнтниця 

\<Нечіткий. нерозбірливиЙ>> Ж, [одчИту
вати] <•виявляти при читанні, вибира
ти~ Ж, [перечит] <·?~. [переч6т] <•Пере
лік Нед; (у виразі на переч6т) у наявно
сті Нед>>, підчИтувач, почет, почита
ти, почИтувати, почтИвий, поштИ
вий; - р. читсіть <•читати; декJІамува
ти; виступати з лекцією, доповіддю; 
розгадувати зміст чогось; повчати; [вва
жати (за когось)]». бр. чьLтсіць, др. чис
ти <•рахувати; припускати; читати; ша

нувати; дотримуватися•>, чьсти, чести 

нс.•>, п. czytac <•читати; [рахувати, лі
чити].>. Ч. cJtati <<ЧИТати; рахуваТИ>>, cisti 
«ЧИТаТИ; ШаНуВаТИ•>, СЛЦ. С((а(' <<ЧИТаТИ; 
рахуваТИ>>, ВЛ. Citac <<ЧИТаТИ>>, НЛ. cytas 
«ТС.•>, болг. четсі <<читаю; викладаю•>, 
nочИтаМ <<ШаНуЮ•>, М. Чита <<ЧИТаЄ•>, 
СХВ. чuтати <<ЧИТаТИ•>, СЛН. c(tati «ТС.•>, 
стсл. чнстн <<лічити; рахувати; читати: 
ШануваТИ•>; - ПСЛ. citati, ітераТИВНа фор
ма ДО cisti <•ЧИТаТИ•>; - СПОрідНеНе З 
лтс. s~\etu, s~ist <<думати~. а також (з 
морфологічними відмінностями) з лит. 
skaitau, skaityti <<Лічити, рахувати; чита
ТИ•>, дінд. cetati <<ДОТримуєТЬСЯ, МИСЛИТЬ, 
ПіЗНаЄ, розуміє~, ав. ciki3v~ <<ТОЙ, ЩО роз
Мірковує•>; іє. *kТto, *keit-tei / skito, skelt
tei.- Фасмер !V 367, 374-375; КЗСРЯ 
495-496; Цьrганенко 541; Петлева 
Зтимология 1968, 125; Преобр. І!, вьш. 
последний 71-72; 3ССЯ 4, 119, 123; St. 
prast. !І 206-208; Stawski І 132-133; 
Bruc~ner 83; Moszyriski PZJP 94; Machek 
ESJC 104; Holub-Kop. 93; Holub-Lyer 
119; Zubaty St. а cl. ІІ 93: Skok І 329-
330; Bern. І 174; Buga RR ІІ 104; 
Trautmann 135; Muhi.-Endz. !V 47; 
Meillet MSL 14, 349; Pokorny 637. -
Пор. честь, число. 

lчнтниця] (вид коралів) <<зоант, Zoan
thus•> Нед; - очевидно, похідне від чита
ти (тут читати молИтви); штучне 
слово, утворене як часткова калька за 

зразком н. Rosenkranz <<Чотки; (зоол.) 
трубчатка рожева, Sertularia rosacea•>; 
приводом для зближення мог ло стати 
застосування перлин і коралів у подвій
ній функції - і прикрас, і чоток (пор. 
п. paciorki <<намисто; (заст.) чоткИ•>). -
Див. ще читати. 

чншка 

[чихнрний] <•слабкий; який ледве 
одужав після хвороби; сухотниЙ•> Бі; -
р .. ( чихИра} <<СЛабка, хвора ЛЮДИНа»; -
утворення за допомогою експресивного 

форманта чи від хИрний <<Хворобли
виЙ•>. - Фасмер !V 368. - Див. ще 
хИрий. 

[чич] <<погане болотяне сіно•>, l чичва] 
<<ТС.•>: - неясне. 

[чнчвір] (орн ) <•глухар, Tetrao uro
gallus (tetrix) L.•> ВеНЗн; - фонетич
ний варіант назви [ц{цвірь] «ТС.•>. -
див. ще ціцвіf. 

[чичекати <•(про сороку) кричаТИ•> 
Г, Нед; - фонетичний варіант слова че
чекати (див.). 

[чичик] (орн.) <<Чечітка (?), Acanthis 
Borkh.•>; - назва звуконаслідувального 
походження. - Пор. чечіт, чнчвір, чи
чекати, чичурка. 

[чичнна (весняна)] (бот.) <<Куряча 
сліпота, Bellis perennis L.•> ВеНЗн. l чи
чИн чик] (бот.) <<Волошка, Centaurea cya
nus L.•> Нед, Mak; - р. чИна весен
няя (бот.) <<Lathyrus vernus Bernh.•>: -
утворене за допомогою форманта чи- від 
чИна (див.). 

чичнрк (у виразі ані чичИрк <<ані 
телень, ані мур-мур, ні пари з ycr»), 
чичИркнути <<Зашарудіти, зашелестіти; 
заворушитися; цвірінькнути (про пта
хів)•>; - звуконаслідувальне слово, утво
рене способом неповної редуплікації ви
гуку чирк; пор. аналогічні бабах, бубух 
і под. - Див. ще чирк. 

[чнчмаря] <<невеликий дощик•>: - не 
зовсім ясне; можливо, експресивне утво

рення Від чИчморітu <<ЧВЯКаТИ•> (дИВ.). 
[чнчморітиj <<багато з жадібністю їс

ТИ•>; - нерегулярне експресивне утво

рення за допомогою підсилювального 
форманта чи- від дієслова чм6ркати 
<<ЧНЯКаТИ•>. - Див. ще ЧМОрКаТИ. -

Пор. чИчмаQЯ. 
[чичурка] (орн.) <<чапля, Ardea•> Нед; 

- не зовсім ясне, можливо, утворення 
звуконаслідувального походження. -
Пор. чнчвір, чичекати, чичик. 

[чншка'j <<цешка (знак суду), знак 
прикликання до суду (в старі часи)•>; -
експресивний варіант слова цешка, змен-
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чйшка 

шувальної форми від ціхсі. - Див. ще 
цІха. 

[чйшка2 ] <<Пучка, внутрішня части
на пальця на руці, 11алець•>; - очевид

но, утворене лексико-семантичним спо

собом від чuшка 1 <<знак суду, знак при
кликання до суду (в старі часи)•>; по
в'язане з оформленням судових справ, 
коли замість підпису неписьменних за

стосовували відбитки пальців. - Див. 
ще чйшка1 • 

[чишки] (бот.) <<мушмула німецька, 
Mespilus germanica L.•> Mak, [чишкун, 
чискун] <<ТС.•> Mak; - експресивна ви
дозміна форми шИшки; назва пов'яза
на з тим, що рослина має грушоподібні 
борошнисті плоди, які асоціюються з 
шишками. - Див. ще шИшка. 

[чиш-то-мак] <<Наче, мов•> Нед; -
неясне; можливо, утворене з деетимоло

гізованого первісного *чи ж то б як. 
[чіберкати] <<щебетати•> Шух; -

звуконаслідувальне утворення. - Пор. 
чеберчати, чичекати. 

[ чіжмаря] <<назва вівці•> Дз Доп. 
УжДУ 4, 1959, 108;- утворення, ети
моJюгічно пов'язане З ЧUЖМа <<ЧОбіТ»; 
мотивація називання не зовсім ясна; 
можливо, йдеться про овець, які виріз
няються темною мастю ніг nри в ціло

му світлому забарвленні. - Див. ще 
чйжми. - Пор. чоботя. 

[чІлка] <<чулко, головний убір за
сватаної дівчини: картонний обруч, об
витий стрічками та з пучком стрічок по
заду•>, ч{вка, [чільце] <<рід жіночої голов
ної пов'язки•>, [ чілце] «ТС.•> Нед, [о чіл
кувати]; - р. чёлка <<чубчик; волосся 
на лобі у коня•>; - суфіксальне утво
рення від чоло. - КЗСРЯ 489. -Див. 
ще чоло. 

чільний - див. чоло. 
[чімкати] <<Відокремлювати довші во

локна від вовни•>, [чімка] <<довші волок
на вовнИ•>; - результат експресивної 
видазміни форми чімхати (див.). 

[чімхати] <<чухрати, обрубувати гіл
ля на дереві; обрубувати одним пору
хом руки; очищати овечу вовну від 

сміття; бігти•>, [обчuмхати] <<обчухрати, 
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обрізати, обламати, очистити (від листя 
і дрібних гілок); відлупцювати.>; - оче
видно, результат контамінації слів чИм
есіти і чухрати. - Див. ще чемсати, 
чухрати. - Пор. чймсати. 

[чінджек] <<Невелика чепурна люди
на•>. ВеЗн; - не зовсім ясне; можливо, 
експресивний варіант слова дженджик 
<<ТОЙ, хто любить пишно одягатися, франт, 
чепурун •> (див.). 

[чінквардіка], чімкантика, чінквсір
ська <<Сорт кукурудзи•> Дз Доп. УжДУ 
ІІ 1958, 69; - неясне. 

[чінтаз] (орн.) <<зяблик, Fringilla coe
lebs L.•> Куз; - запозичення з румунсь
кої мови; рум. cintez, cinteza «ТС.•> неяс
ного походження. - DLRМ 145. 

чіп 1 <<дерев'яна пробка для закупо
рювання отвору (переважно в бочці); 
[дерев'яний кілочок на стіні для підвішу
вання чого-небудь; стрижень, на якому 
що-небудь ходить або гойдається] СУМ; 
[вайло] Нед•>, [ч{п'я] (форма множини 
від чіп) Куз, [ чип] <<дерев'яний цвях, 
ВТулка В бочці>>, (чопове] <<ПОДаТОК На 
роздрібний продаж напоїв•> Нед, [чопи
коватий] <<ЯКИЙ має форму ЧОПа>> Нед, 
[зач6пувати] <<зробити ШИІІ, стрижень 
у колоді для з'єднання '(І з іншою•>; -
р. [чоп] <<Виноградний сук; цвях у боч
ці, затичка, кран; кулак; зуб машинно
го колеса•>, бр. чоп <<чан•>, п. czop <<(у 
бочці) чіп; цапфа; шпунт; вайло, не
зграба•>, ч. сер <<втулка, затичка; шип, 
цапфа>>, СЛЦ. сар, ВЛ. сор, НЛ. сор, болr. 
М. чеп, СХВ. чеп, СЛН. сер <<ТС.>>; - ПСЛ. 
сер-ь; - загальноприйнятої етимології не 
має; пропонувалося зближення з псл0 
capati «Чіпляти, хапати•> (Machek ESJC 
97; ЗССЯ 4, 56-57); розглядалося як 
варіант псл. *scep-/scap- (< іє. *kep-/ 
skёp- <<різати, розщеплювати•>) (Stawski І 
125; St. prast. ІІ 147-148) або як за
позичення з н. Zapfen <<затичка, проб
ка; цапфа, шип, втулка•> (Львов ЗИРЯ 
ІІ 9; St. wyr. obcych 131; Вгі.ісkпег 80; 
Richhardt 41; Holub-Kop. 91; Bern. І 
143); останнє припущення сумнівне з 
огляду на поширення слова в слов'ян
ських мовах. - Фасмер lV 372. 
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чіп2 (іхт.) <<ВИд окуня, As/)ro zingel L.•> 
УРС, [чіп'я] (зб.) Куз, [чоп] (іхт.} <<Вид 
судака, Lucioperca volgensis Gmelin•>, 
[«молодий судак•>] Берл, [чопик] (іхт.) 
«ВИд окуня, Aspro zingel L.; молодий су
дак•> Нед, Мо; - р. бр. чоп, п. czop; -
можливо, похідне від чіплЯтися; назва 
могла виникнути з огляду на те, що цей 
вид риби має на спині колючі плавці, які 
можуть чіплятися за предмети. - Див. 
ще чіпати. 

[чіп3 ] неть (переважно на собаку)•>, 
чіпа <<ТС.•>; - фонетичний варіант ви
гуку ціба (див.). 

[чіпак] <<чепчик, очіпок; шлункове 
розділення у жуйних•> ВеУг, [чіпець] 
~чепець, очіnок; сорочка, у якій іноді 

народжується дитина або тварина; саль
ник, внутрішнє сало•>; - фонетичний ва
ріант слова чепак. - Див. ще чепець. 

чіпати <<торкатися; турбувати; звер
тати увагу на щось; стосуватися когось 

(чогось)•> СУМ, Нед, [ чепати] <<чіпати; 
звисати•>, [ чипати] <<ЧіпатИ•> Пі, чіплЯти, 
[цепйолка] <<Жердяне кріплення стріхи•> 
ЛПол, [ціплЯнка, чеплянка] (бот.) <<Ліпу
ха грозниста, Tragus racemosus Desf.•> 
Mak, [чИ пав ка] <<Жердина на гребні да
ху~. [ чипуга] (бот.) <<дереза, Caragana 
!rutescens DC.•>, [чі па] <<корч на річці, 
за який зачіпляють рибальські сіТКИ•> Ва, 
[чіп'є, чіп'я] <<очепа, крюк, за допомо
гою якого притягують пліТ», чіплЯнка 
(бот.) <<Ліпуха, Tragus НаІІ•>, чіпкИй, [чіп
нuй] <<ХВаткиЙ>> Нед, [перечепuти, пере
чеплЯти] «Перечіпляти; переривати (роз
мову)•> Нед, зачеп, [зачепа] <<зачіпка; 
задирака•>, [зачепенда] <<задирака•> Ж, 
[зачіnенька] <<Привід•>, зачіпка, зачіп
лювач, [зачіпник] <<Задирака•> Ж, [за
щипка] <<застібка» Кур, зчеп, [зчіпень] 
•з'єднання, зчеплення•> Куз, зчіпка, зчіп
лювач, [зчіплЯк] <<конгломерат, з'єд
нання, скупчення•> Она, [6чеп] <<гак, жер
дина в колодязному журавлі, яка опус
кається в колодязь разом з відром, що 
до неї причіплене•> ЛЖит, [очепа] нак, 
за допомогою якого притягують до бе
рега пліТ», [6чепка, п6чепка] <<Мотузок, 
за допомогою якого гойдають колиску, 

чіпати 

вервечка; мотузок, на якому висить ко

лиска; поворозка в кошику, який носи
ться за плечима•> ЛЖит, t6чепка] <<Пе
рев'язь, на якій носять торбину, короб
ку тощо•> ЛПол, [перечепа] <<Перешко
да, завада•>, перечіпка, [підчіп] <<Підшип
ник, втулка•> Куз, підчіпка, [підчіпок] 
<<Підшипник•>, [ <<втулка•>] Куз, [почепини] 
<<Надягання після весілля на молоду го
ловного жіночого убору•>, [п6чепки] «ЧО
тири мотузки, на яких підвішується ко
лиска до стелі•> До, п6чіпка, причепа 
[<<хвіртка; прибудова біля хати, повітки 
тощо•>] ЛЧерк, [причепИлівка] <<околи
ця села, побудована пізніше, новобудо
ва•> Ва, [прИчепка] <<nричіпка, зачіпка; 
підвіска, брелок•>, [причипенда] <<Приче
па, настирлива, нав'язлива, набридлива 
людина•>, прИчіп, прИчіпка, причіплю
вач, [прuчіпок] <<щось причіплене до ін
шого, великого•> Г, Нед, [зачіпальний] 
<<збуджувальниЙ•> Я, зачіпливий, [за
чіпнИй] <<настrпальниЙ•> Я, зчіпнИй, не
відчепливий, lпідчіпнИй] <<Підвішений, 
ВИСЯЧИЙ>> Куз, почепнuй, причепливий, 
[причепнийj «ПричепливиЙ•>, причіпнuй, 
[причіпнuй] <<Підвішений; (грам.) аглю
тинуючИЙ•> Куз, [у виразі причіпний 
віз ( ок)] << Причіпний візок, вагон•> Куз, 
[учепистий] <<Причепливий, нав'язливиЙ•>, 
навп6чіпки, нап6чіпки (присл.) <<зігнув
ши ноги в колінах і тримаючись на паль
цях ніг•>, на перечепі (у виразі на пе
речепі бути) <<бути перешкодою•>, [п6-
чеп] <<Почіпка?•> (у виразі сидіти на п6-
чепі) <<Сидіти на самому кінці•>, по чіпки 
(переважно у виразі сидіти (сісти) на
п6чіпки ( навп6чіпки); - р. [ чепать] 
<<ЧіПЛЯТИ; ЧіПаТИ>>, бр. чапаць <<ТОркаТИ
СЯ; зачіпати, турбувати•>, п. czepiac (заст.) 
<<ЧіПЛЯТИ•>, czeriac si~ <<ЧіПЛЯТИСЯ, хапа
ТИСЯ>>, Ч. [cepit <<бИТИ•>, болr. [ чепя] <<Ла
МаЮ>>, м. чепка <<Порпається (про курку)•>, 
CXD. чепнути <<НастуПИТИ НОГОЮ•>; 
ПСЛ. cepati <<ХаПаТИ; торкаТИСЯ; зачіпати; 
ЗГИНаТИ•>; разом із ПСЛ. capati, укр. 
чапати і далі з capati, укр. lцЯпати], 
найвірогідніше, є експресивним словом 
звуконаслідувального походження (ЗССЯ 
З, 171-172; 4, 17-18);- споріднене 
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(радше типологічна, ніж генетично) з 
ЛаТ. сарі6 <<беру•>, Гр Xa7fTW <<Хапаю, 
ковтаю•>; укр. і в чітіти (як продов
ження давнішого -t), очевидно, пізнішого 
походження. - Фасмер IV 315, ЗЗЗ; 
К3СРЯ 485; Цьrганенко 529-530; Со
болевский ЖМНП 1894 (май), 220; 
Sfawski І 116, JP Зб, 4, 277; Bri.ickner 
75; Sf. ,prasf. ІІ 140-141; Bern. І 135; 
Janko .~MF 20, 15-19; Bugge KZ 32, 
60, Muhi.-Endz. І 21, ІІ 133. - Пор. 
цЯпати, чапати. 

[чіпкастий] <<розчеплениЙ•> ВеУг; -
не зовсім ясне; можливо, результат 

метатези у вихідному *скіпчастий, що 
походить від скіпати <<розщеплювати, 
розколювати•> (див.). 

чіплЯти - див. чіпати. 
[чіпцарь] <<виночерпій, кравчий, чаш

НИК>>; - очевидно, утворене від чіп <<де
рев'яна затичка в бочці (у шинку)•>. -
Див. ще чіп1 • 

[чіпорня] <<ВИд гри, яка полягає в 
тому, що палиці кидають у ціль•> Нед; -
пов'язане з ціщjра <<Велика палиця•>, 
похідним від ціп (див.). 

[чіпчар] <<баран з білими рогами; 
чорний або сивий баран, біJrий коло го
лови•> ВеНЗн, [ чіпчар я] <<чорна або сива 
вівця, біла коло голови•> ВеНЗн, чіпча
рИстий (rrpo чорного або сивого барана, 
білого коло го.rrови) ВеНЗн; - утворен
ня, пов'язане з ч(пчик, похідним від 
чепець (див.). 

[чіраз] (іхт.) <<ВИд окуня, Регса flu
viatilis L.•> ВеНЗн; - неясне; можливо, 
фонетичний варіант c.rroвa чИрус (див.). 

[чіренИй] <<КаламутниЙ•>; - утво
рення, похідне від [ чир] <<борошно, за
бовтане в кип'ятку•> (див.). 

[чірхатися] <<чухратися•>, [ чірхавий] 
<<Шершавий, шорсткиЙ•>; - утворення, 
що виникло в результаті метатези в 
корені слова чіхратися. - Див. ще 
чухрати. 

l чістнИця] Нед, [ чістнtічка] << ?•> 
тж; - неясне. 

чіт <<парне число•>, [чітуватися] нра
ти в чіт і лишку•>, [нечеть] <<У товарист
ві овчинників при розподілі ними ов-
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чин: шкіра, що залишилася без пари•>; -
р. чёт <<ЧіТ», бр. цот, п. cetno не», 
Ч. СТ. cet <<ЧИСЛО>>, СЛЦ. cetno <<ПОПарНО>>, 
болr. четен <<ПарнИЙ•>; - ПСЛ. сьtь; утво
реННЯ, СПіВВіДНОСНе З ПСЛ. ceta <<Певна 

кількість; загін•>, похідне від основи *сьt-, 
пов'язаноЇ З діЄСЛОВОМ CbtQ, cisti <<ЧИТа
ТИ; лічити, рахувати•>; припускалася спо
рідненість із псл. cetyre/ сьtуге (Jakob
son JJSLP І /2, 1959, 275). - Фасмер
Трубачев IV 351; 3ССЯ 4, 96-97; 
К3СРЯ 493; Цьrганенко 537 -538; 
Sfawski І 57. - Див. ще читати. -
Пор. ціт, чіткИй. 

чіткИй <<розбірливий, виразний, зруч
ний для читання1); - р. чёткий <<ТС.•>; -
утворення за допомогою суфікса -(ь)к(ь) 
від др. чьсти, читати <<Читати; лічити, 
рахувати•> (первісне значення слова 
<<зручний для рахування, читання, та
кий, що рахується, читається•>), пор. 
ковкИй <<такий, що кується•>, ламкИй 
<<такий, що ламається~ і под. - Див. 
ще читати. - Пор. чіт. 

[чітура] <<Жерстянка, ~:'!яшанка•>; -
запозичення з румунськоr мови; рум. 

ciutura. c\tura <<відро, цебер•> походить з 
лат. *cytola, запозиченого з гр. х6ТІ.JЛщ 
<<Чаша, кубок•>, яке зістав.rrяється з дінд. 
catvala-b <<западина•> і далі з лат. catїnus 
<<череп'яна чаша, миска, блюдо•>, гот. 
katils, днн. ketil, лит. kiHilas <<казан, 
котем; припущення про походження з 

угорської мови (Балецкий St. Sl. 9, 1-4, 
338) потребує обrрунтування. - DLRIV\ 
!51; Scheludko 146; Romanoslavica 16, 
80; Boisacq 502-503. - Пор. котел. 

[чіхати] <<терти, дряпати; кучерявити, 
ро.зтріпувати (волосся)•> Нед; - екс
пресивний варіант слова чухати (див.). 

[чіхрати] <<Терти, дряпати; кучеря
вити, розтріпувати (волосся)•> Нед; -
експресивний варіант слова чухрати 
(див.). 

[чіча1 ] <<Квітка (у дитячій мові)•> Нед, 
[ чИчка] <<КВітка>>, [ ч[чє] «ТС.>> Нед, ч[Чка 
[у спо.rrученні жовта чічка] (бот.) <<КО
зелець, Ranunculus L.•>, [(бот.) <<козелець, 
Ranunculus асег L.•>] Mak, [чічник] (бот.) 
<<Leontodon taraxacum•>, [ чічкdтий] <<бар-
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вистий, вишитий кольоровими нитка
МИ•>; - болг. [чичек] <<Лопух, реп'ях•>, 
м. чичек, чичка <<лопух, реп'ях, чортопо
ЛОХ•>, СХВ. ЧUЧаК «ТС.>>, чuчак (бот.) 
<<реп'ях, лопух•>; - запозичення з туре
цької мови; тур. <;:i<;:ek <<Квітка•> є словом 
неясного походження. - Бевзенко НЗ 
УжДУ 26/2, 178; Радлов ІІІ 2, 2144; 
Mikl. ТЕІ І 44; Kniezsa І 134. 

[чіча2 ] (виг.) «цяця (щось гарне), уза
галі (в дитячій мові) гарна річ, іграш
ка•>: - не зовсім ясне; можJІИВО, виник
ло внаслідок фонетичних змін з початко
вого u,Яця, при яких не виключений та
кож вплив з боку ч{ча ( ч[чка) <<КВітка•>. 

[чюітися] никати•>: - р. [ чкать] 
<<бити, стукати•>, n. czkac <<Гикати•>, ч. 
(ckati], СЛЦ. ckat' <<ТС.•>, ckat' sa (komu) 
<<гикатися (кому)•>, м. чкота <<копаєть
ся; ПОрПаПЬСЯ>>, СХВ. ( чкати] <<КОЛуnа
ТИСЯ (в чомусь)~; - ПСЛ. cьkati <<ударя
ТИ, стукати, штовхати; гикати•> звукона

слідувального походження; можливо, 
спрощене з початкового *scьkati нс.•>; 
чергуванням пов'язане з cikati; не ви
ключено, що в значенні никати•> запо
зичене із західнослов'янських мов. -
Фасмер !V 360-361, 369; Преобр. 11, 
вьrп. rюследний 77: Горяев 415; ЗССЯ 
4,110-111, 141; St. pras+. І! 309-310; 
S!awski І 122; Bri.ickner 78, 683; Machek 
ESJC 628; Holub-Kop 376. - Пор. гИ
кати, чхати, щИкати. 

[чколити] (мисливський термін, про 
собак): навкати тонким голосом, поба
чивши звіра•>; - можливо, експресив
на видазміна дієслова скулити (див.). 

чкурнути <<дуже швидко побігти, 
втектИ•>, [шкурнути] <<ТС.•>, чкурИти 
(рідк.) <<дуже швидко бігти, їхати (у тім 
числі кіньми)•> СУМ, Бі; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з р. [шку
рать] <<(про хижих птахів) кидатися на 
здобич•>, lшкурять] <<nроганяти•>, а та
кож як з вихідною формою курИти <<Пі
діймати куряву, IIИJJ», ускладненою емо
ційно-підсилювальним префіксальним ч-. 

[чланок] <<nосудина для пиття•> 
Нед; - результат видазміни запозиче
ного п. [cklanka], szklanka <<склянка•>, 

член 

утворених від szkto <<СКЛО•>, укр. скло, 
шкло. -Див. ще скло. 

член <<Відокремлювана частина тіла 
людини або тварини; (спец.) одна із ча
стин якогось цілого; особа як частина 

якоїсь спільноти (організації, об'єднання і 
под.)•>, [ челен] <<Член•> Нед, Пі, [ челенко, 
челенок] <<Кістка, сугJюб пальця•>, 
членик (зООJІ.), [ членівство j <<ЧЛеНСТ
ВО•> Нед, членство, членИстий, член
ний, членuти, членувати, зчленуван
ня, зчленівнИй, [недочленu,і] <<З нерів
ною кількістю пальців ніг•> Ж, [нечлен] 
<<ТОЙ, що н~ є членом якоїсь спільноти•> 
Куз, [почленниіІ] Куз; - р. член <<ЧJІен•>, 
[ челен6] «Три нижніх ряди кола зрубу•>, 
бр. член <<ЧЛеН•>, др. члtн·ь, член?> <<Ча
стина тіла•>, члан?Jк?J, челон?J <<ТС.•>, п. 
czton <<член, складник, ланка•>, ч. clen 
<<ЧЛеН (організацїі); арТИКЛЬ•>, c\anek <<Су
глоб; СТаТТЯ~, СЛЦ. c\en <<ЧЛеН (організа
цїі); арТИКЛЬ•>, cJanok <<Суглоб; СТаТТЯ•>, 
ВЛ. ct6n <<ЧЛеН (організаціЇ); ЧаСТИНа 
ЧОГОСЬ ЦіЛОГО•>, НЛ. CfOПk <<ТС.>>, бОЛГ. М. 
член <<член (організації); частина тіла; 
артикль; стаття закону•>, схв. члан <<ЧЛен 
(організації); суглоб; стаття закону•>, 
СЛН. c\en <<арТИКJІЬ; nараграф•>, c\an <<ЧЛеН 
(організації)•>, цсл. ЧNRH"h «частина ті
ла•>: - псл. *сеІnь <<ЧЛеН•> (з раннім 
переходом е > о); давніша форма *kelnь; 
в українській мові запозичення з церков
нослов'янської, про що свідчать фонетика 
і суто книжний характер слова; чергу
ванням пов'язане з псл. ko1eno <<Коліно; 
кривина; покоління, рід•>; - спорідне
не з лит. kelys <<коліно•>, ka!nas нора•>, 
ke\ti <<ПіднімаТИ•>, ЛТС. ce\is <<КОЛіНО•>, 
~~Tna <<нога курки•> (Osten-Sacken IF 24, 
245; MUhi.-Endz. 2, 362), І"Р· иwЛоv 
<<частина тіла ( член)•>, иоЛwv6с; <<Па го
роК•>, дінд. kata (< *kol-to-) <<СТегно•>: 
іє. *ke1· <<Колоти, бити; підійматися, висо
чіти, ростИ•>: зближення з н. Gelenk 
<<суглоб•), англ. link <<ЧЛеН•> < пгерм. 
*hlenk- < іє. *klenk-, ~ допущенням ме
татези (Machek ESJC 105), малопере
конливе; значення <<член якоїсь органі
заціЇ•> виникло з початкового <<Член су
ду•> (Смирнов 325). Фасмер IV 
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369-370; КЗСРЯ 495; Критенко Встуn 
508; Преобр. ІІ, вьrп. последний 77; 
ЗССЯ 4, 44-45; Мейе ОЯ 57, 99; 
Stawski І 123; St. prast. ІІ 125-126; 
Младенов 687; Bri.ickner 78; Holub-Kop. 
94; Skok І 331-332; Bern. І 139; 
Trautmann 125; Frisk JI 60-61; Walde
Hofm. І 144; Meillet Etudes ІІ 454, MSL 
14, 375, BSL 27, 55; Persson Beitr. І 526; 
Uhlenbeck 39. - Пор. коліно, чоло. 

[чл я] [у виразі чл я (комусь)] <<(ко
мусь) годиться, належить, пасує•> Нед; -
Ч. СТ. vcile <<Тепер, зараЗ•>, сіІа <<ХВИЛИ
на~. с\Іа «ТС.•>;- ПСЛ. [*сьІ'а] «Те, ЩО 
відповідає моментові•>; зіставляється з 
Ч. СТ. сіІа, с\Іа <<ХВИЛИНа, МОМеНТ>> (ІльЇН
СЬКИЙ РМ І 6, 1933, 198), що спорідне
ні з гот. lveila <<МИть, хвилина; час•>, 
дангл. hwїl, двн. (h)wїla «ТС.•>, н. weilen 
<<Перебувати. зупинятисЯ•>, дісл. hvПa 
<<ЛОЖе>>, ЛаТ. (tran)quїllus <<СПОКіЙНИЙ•>; 
і є. *k~ei-1- /k"їІ- <<мить спокою, дозвілля~. 
з іє. *k~ei<1- <<Перебувати в спокоЇ•>; пов'я
зання з ч. сіІу <<енергійний, діяльнИЙ•> 
(там само, 197-198) необrруtJтоване.
ЗССЯ 4, ІІІ; Machek ESJC І 02; Ge
bauer І 173. - Пор. хвИля. 

[чмакати] <<nлямкати•>; - експре
сивна видазміна слова u,макати (мож
ливо, під впливом синонімічного чва
кати). - Див. ще цмакати. 

чмана (розм.) <<ОЧМаніла, одуріла ЛЮ
дина; [привид, мана]•>, чманіти <<втра
чати здатність нормально мислити, ру
хатися, діяти (від чаду. алкоголю, ніко
тину, нервового потрясіння тощо)•>, ач
мансі (розм.) <<ОЧМаніла людина•> СУМ, 
Г, очман[ти; - результат поєднання 
слова мана з підсилювально-експресив
ним, нині змертвілим, префіксом ч(ь)
(< псл. *сь-/се-); не виключений, од
нак, зв'язок із псл. [*cьmanьje] «Трави, 
бур'ЯНИ>>, ПОр. Ч. МОр. {cmanf), СЛЦ. cma
nie, cmanina <<ТС.•>, ТОДі ДО СеМаНТИКИ 
пор. р. трава - отрава. - St. prast. !І 
310-311. - Див. ще манИти.- Пор. 
чмара. 

{чмара) <<ПрИмара, ПрИВИд?•>, { чмара] 
<<опудало•> Нед; - р. [ чмсіfа] <<злидні, 
убогіСТЬ, ГНіТ», { ЧМарить <<Чахнути; 
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животіти•>; - очевидно, результат ви
дозміни форми * чьмара. утвореної за 
допомогою підсилювального префікса * чь
( * че-) від марсі <<nримара, привид•>; при
пущення про субстратне (трипільське) 
походження слова, можливо, пов'язаного 
З р. к.икuмора (шuшuмора) <<ЗЛа НіЧНа 
богиня•> (Мосенкіс Мова трипіл. культ. 
96), вимагає дальшого обrрунтуван
ня. -Див. ще мара. - Поf. чмана. 

чмелений <<очманілиЙ•>, чмалений] 
<<чмелений. очманілий?, [туманний, тем
ний, каламутний; понурий Нед; силь
ний (про буfю) Бі]. [несамовитий] Она•>. 
[зачмелИти «оглушити, приголомшиТИ•>, 
[причмелuти] <<nриголомшити, спанте
личити•>, [причмилuтиІ <<оглушити•> 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане із чмель (бот.) <<ЦМИН•>, пор. 
іншу назву рослини головокрtjт. -
Див. ще чмель. 

[чмель] (бот.) <<цмин, головокрут, 
Helichrysum arenarium DC.•> Mak, [ чме
лена, чмелина] (бот.) <<медунка, Pul
monaria officinalis L.•> Mak, [чміль] (бот.) 
щмін, головокрут, Helichrysum arenaгium 
DC.•> Mak, [чмільник] <<ВИд рослини•> 
ВеЗа; - СЛЦ. cmelnik (бот.) <<Медуни
ЦЯ>>; - результат видазміни форми u,мін 
(цмин); назви цього самого виду рослин 
у південнослов'янських мовах (болг. м. 
смил, схв. сми;ь, слн. smiljka), усупереч 
Анненкову (Анненков 163), не пов'язані 
безпосередньо з українською і словацькою 
формами. - Machek Jm. rostl. 240. -
Див. ще цмин. 

[чмер] (бот.) <<Головокрут, Helichry
sum arenarium DC.•> Mak; - очевидно, 
свою назву рослина дістала у зв'язку з 
отруйними властивостями. що відбито в 
·й· іншій назві головокрtjт; пор. і сло
в'янські назви хвороб з тією самою ос
новою: р. [чемер] <<ХВОроба В кrижах або 
животі; спазми•>, бр. [ ч.9мер <<Кінська 
хвороба•>, п. [czemier] <<чемериця; біль у 
шлунку В КОНЯ•>, Ч. cemer <<Назва ХВО
роби; відраза•>, СЛЦ. cemer <<ХВОроба, ВИ
КЛИКаНа ЗГОрТаННЯМ КрОВі>>, болr. чемер 
<<біда; отрута; чемериця•>, м. чемер «Гір
кота; {чемериця]•>, СХВ. чемер <<ОТрута•>, 



чмир 

СЛН. cemer <<ОТрута; ГНіЙ у рані•>, Cmer 
«ТС.•>. - ЗССЯ 4, 52-53. - Пор. че
мерИця, чмир3 . 

l чмир1 ] <<коротка вовна, що залиша
ється на товкачі після валяння сук

на~. [ ч:мирЯ] <<замурзаниЙ•>; - п. !czmer, 
czmyr] <<дріб'язок; ГИДОТа•>, Ч. cmyr <<КО
маха, кузька•>, слц. cm\r <<жилки, волокна 
(у деревині, рослині)•>; - псл. сьmуrь/ 
сьmьгь; не зовсім ясне; припускається 
зв'язок із коренем *сьm-, представленим 
У СЛЦ. cmanie <<ДрібНИЙ бур'ЯН•>, СХВ. 
[ч:маІVак] <<дрібні плоди; дріб'язок~. а 
також з лит. kimiпai <<МОХ•>, лтс. ceimurs 
~ісландський мох•>; можливий семантич
ний розвиток: <<дрібна рослина•> ~ <<щось 
дрібне, незначне, не варте увагИ•>. -
зсся 4, 144-145, 146. 

[чмир2 ] (бот.) <<зморшок (зморшка), 
Morchella esculenta Pers.•> Mak; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане із ч:мир 1 , 
пор. схв. [ ч:маІVак] <<дрібні плоди; дріб'я
зок•>. -Див. ще чмир1 • 

[чмир3 ] <<Легке сп'яніння Нед; гост
рий гидкий запах•>; - пов'язане з псл. 
cemerь <<отрута; хвороба, викликана нею; 
отруйна рослина; наслідок отруєння (зок
рема, запаморочення)•>, пор. слц. [cemer] 
«nОХМіЛЛЯ>>. - 3ССЯ 4, 146.- Див. 
ще чемер'. 

чмих 1 (виг.) <<звуконаслідування на 
nозначення переривчастого звуку при 

виnусканні пари, повітря, на позначення 

стримуваного сміху•>, ч:мuхати, ч:мих
кот{ти; - р. чмь!кать <<цмокати, плям
кати~. [ чмь'LХать] <<плескати водоЮ•>, бр. 
ЧМЬtХаЦЬ ,<<ЧМИХаТИ•>, П. czmychac «ТіКа
ТИ, бігти; [ чмихати]•>; - звуконасліду
вальне утворення; можливо, пов'язане з 
дієсловом смИкати. 

[чмих 2 ] <<ВИд гри, в якій кожний на
магається розсмішити, а сміятися не мо

жна, хто чмихне, програє•>; - назва 

nов'язана зі звуконаслідувальним словом 
чмих, зокрема на позначення стриму

ваного сміху. -Див. ще чмих 1 • 
чміль -див. джміль. 
[чмовж] (орн.) <<Повзик, Sitta europaea 

L.» Нед, ВеБа, [ чм6вжик] Нед, ВеБа, 
[чмовжій] ВеЗн, !чмовк] Шарл, [чмовх] 

чмут 

«ТС.•>; - очевидно, пов'язане із втраче
ним *смовж «СЛИМаК•>, пор. бр. смо{jж, 
др. СМОЛЖЬ «ТС.>>, П. mafi <<МОЛЮСК>>, ПО· 
лаб. mouz <<слимак•>; спільною семанти
чною рисою в обох випадках є а.знака 
повзання, що відбито в назві птаха 
(укр. п6ваик, р. п6полаень). - Див. 
ще смовзик. 

[чмовхати] <<Тіпати у другий раз 
(льон, прядивоk [ чомхати] «ТС.•>, [ чм6в
х~чка, чм6вх_альни11я] <<тіпалка•>, [ ч:мов
халя, чмовхалницяj <<Мала терлиця для 
конопель; прядиво•> ВеУг, [проч:6мхати] 
<<nротоптати, протупати•> ЛексПол 63; -
утворення, що виникло в результаті ме
татези в корені слова ч6мхати, пов'яза
ного з ч{мхати (див.). 

чмок, чмокати - див. цмок. 
[чмола] (ент.) «лісова бджола, Ху

Іосора violacea•> Г, Нед; - утворення, 
що виникло в результаті контамінації слів 
чміль і бджола. - Див. ще бджола, 
чміль. 

[чморкати] <<Чв'якати (про воду)•>; -
експресивне утворення на основі зву
конаслідувальних шморг, ч:в' Якати 
і nод. - Див. ще шморгати. 

чмуд - див. чмут. 

[чмурь] «ВИд гриба (зморшок)•>; -
очевидно, результат фонетичної видо
зміни слова чмир, можливо, спричиненої 
діалектними особливостями (зокрема, від
повідності и : у в нових закритих скла
дах типу вил : вул <<ВіЛ»). - Див. ще 
чмир2 . 

[чмут] <<nустун•>, І чмуд] <<(образливе 
слово) паскуда, огидна, соромітна лю
дина•> Нед, [чмутнuк] <<nустун•> Г, Нед, 
[ чмутовuха] <<nустуха, вигадниця, плу
тяга•> Г, Нед, [ чмутлuвий] <<розумний, 
дотеnниЙ•> Ва, [ чмутовuтий] <<Майстер 
на вигадки», [чмутовdти] <<nестити, 
милуватИ•> Нед, [ ч:мутувсіти] <<nустува
ТИ•>;- р. [ чмут] <<шахраЙ•>, бр. чмут, 
др. чмут'Ь «ТС.•>; - утворення, що ви

никло внаслідок ускладнення кореня 

псл. mQt- (пор. mQtiti <<МутитИ•>) екс
пресивним nрефіКСОМ СЬ·; П. czmut <<ба
ламут, шахрай, брехун» запозичене з 
української або білоруської мови. -
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Фасмер IV З70; SW І З94. - Див. ще 
мутИти. 

[чобан] <•дерев'яна посудина для мо
лока•>, [чабак] <•Посудина ДJІЯ пиття•> 
Нед; - др. чьбан?J <•посудина; глечик; 
чаша•>, n. ст. czban, ч. слц. [cban] <•дзбан; 
ГЛеЧИК~. СХВ. СVаП <<ГЛеК ДJІЯ ВИІіа•>, СТСЛ. 
чьБАН"Ь <<дзбан•>; - запозичення з угор
ської мови; уг. [ csoban І <<дзбан•> запози
чене зі словацької або давньоруської мо
ви; менш вірогідне з фонетичного погля
ду nрипущення (MNTESz І 545) про пів
деннослов'янське nоходження слова в 
угорській мові. -Див. ще джбан. 

[чоби] (дит.) <<черевики, сандалі 
і под.•> ЛЧерк; - спрощене утворення 
від чоботи. - Див. ще чобіт. 

чобіт <<рід взуття з високими халя
вами (одн.)•>, чоботар <<швець•>, [чобо
таренко І <•син шевця•>, [ чаботарИхаІ 
<•дружина шевця; [чоботарка Пі]•>, [чо
ботарівна] <•дочка шевцЯ>> Нед, чобо
тарство, І чоботець] (зменш. від чобіт), 
чоботИсько, чоботИще, чоботЯ (рідк.) 
<•чобіток•>, чоботЯта, чоботарювати; -
р [ чебот, чобот] <<Чобіт (вид чоловічо
го або жіночого взуття); високий чере
вик до кісточки; ботики з гострими но
сками•>, др. чебот?J, чобот?J <<Черевик 
на підборах з гострими носками•>, п. 
[czobot]; - розглядається як запози
чення з тюркських мов; пор. тат. ча

бата <<Личак•>, чув. <;:anama «ТС.•>, башк. 

сабата, каз. ккалn. шабата «ТС.•>, похо
дження яких невідоме (можливо, від 
перс. cabatan); припущення про утворен
ня за допомогою префікса че- від бот 
<<черевик•> ( Собалевский РФВ 71/2, 446; 
Smai'-Stockyj <•Siavia•> 5, 26) викликає 
сумнів; помилково пов'язувалося із са

пог (Korsch AfSIPh 9, 494; Mikl. ТЕ! 
Nachtr. І 19).- Фасмер IV З70-З71; 
Преобр. !І 251; Горяев 415; Львов 
ЗИРЯ lV 76; Егоров 208; Bri.ickner 80; 
Bern. І 159; Lokotsch ЗІ; Mikl. ТЕ! І 270, 
ТЕ! Nachtr. І 19, EW Зб; Радлов ІІІ (2), 
19ЗО; Csuvas sz6jegyzek, Bdp. 1908, ІЗ5. 

[чобітки (малі)] (бот.) <<дзвіночок, 
Campanula ranunculus L.•> Mak, [ чобіткєІ 
(бот.) <<півники, Corydalis cava Schw. •> 
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Mak; - утворене лексико-семантичним 
способом від чобіткИ <<взуття•>; назва 
зумовлена подібністю форми квітки рос
лини ДО чобітка. -Див. Ще чобіт. 

чоботар (орн.) <•шилодзьобка, Re
curvirostra avocetta L.•> Ша рл; - р. [ че
ботарь] «ТС.•>; - пов'язане з чоботар 
<<швець•>; птах дістав свою назву за по
дібність дзьоба до шила, знаряддя шевця
чоботаря (пор. іншу його назву - шило
дзьобка); пор. також назви інших птахів 
за професією людини: вівчар, ковалик, 
погонич і т. ін. - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 21 О. - Див. ще чобіт. 

[чоботя] <<назва вівці•> Дз Доп. УжДУ 
IV 1959, 108; І чоботаря] <<Те.»; - утво
рення, етимологічно пов'язане з чобіт; 
мотивація називання не зовсім ясна; 
можливо, йдеться про овець, що виріз

няються темною мастю ніг при в цілому 
світлому забарвленні. Див. ще 
чобіт. - Пор. чижмаря. 

ЧОВГаТИ <•іТИ ПОВіЛЬНО; ПЛеfІТаТИСЯ, 
тягнучи ноги з шарудіннЯМ•>, І човганка] 
<•Ковзанка, совrанка•> Нед, човг (виг.); -
п. czofgac si~ <•повзти, плазувати•>, ст. 
[czofkac si~] «ТС.•>; - псл. *cьlgati І 
CЬlkati <•повзти, плестися, шкутильгати, 
невпевнено ходити•>; можливо, експре

сивного походження; зіставляється з 

дангл. hylc <<ВИГИН•>, вірм. kekk' <<ЛИце
мірство•>, ірл. celg <•хитрощі•> (Bern. І 
166); за умови варіантності суфіксальних 
розширювачів у *cьl-g- і *СЬl-р можли
вий зв'язок із псл. *CЬlpti, укр. човп
тИ (ЗССЯ 4, 141). - Sfawski І 124; 
Bri.ickner 80; Sf. prasf. ІІ 219; Pokorny 
554. 

човен <•невелике, переважно весло
ве судно•> СУМ, Нед, [човен ник] <<вес
ляр, човняр•> Куз, човенце, [човнІ <<чо
вен•> Б і, [ човнар] <<Майстер, що виготов
ляє човни•> Куз, човник [(перев. у мн.) 
<<ВИд орнаменту у вишивці; вид писан
КИ•> ], [ човно] <<Човен•>, І човнок] <<ЧОВНИК•> 
Нед, човнЯр, [ чоник, ч6нок] <<ткацький 
ЧОВНИК>>, [ човенний І Куз, [човникова
тий] (у вигляді човна) Нед, човнико
вий, човновИй; - р. чёлн <<ЧОВеН•>, бр. 
човен, др. ЧеЛН?J, ЧЬЛН'Ь, ЧЛ'ЬН'Ь, чеЛОН?J 



човник 

<<човен; кубок у вигляді човна•>, п. czofпo 
<<ЧОВеН•>, СТ. czotп, Ч. с/uп, СЛЦ. c/n, ВЛ. 
cofm, НЛ. cofn, ПОЛаб. саІ)П (< *cl'n'Ь), 
болr. [чльн"О], [члун], м. чолн, [чун], схв. 
ч.ун, СЛН. сб\n, ЦСЛ. '11\"Ьtfh «ТС.•>; - ПСЛ. 
*С"lп"Ь (< *kьІпо); - споріднеJіе з лит. 
kelmas <<стовбур дерева•>, юс. c~lms <<ТС.•>, 
двн. scalm <<корабеJІЬ•>, дісл. kjoll, skalpr 
«ТС.•>, снн. holm <<поперечна балка•>, 
данг л. helma <<рукоятка рульового весла•>, 
гр. axcxЛfJOI'; <<Кілок для весла•>; іє. *kilno-s; 
далі пов'язується з колода (< іє. 
*(s)кеІ- / (s)kol- <<рубати; довбатИ•>); пер
вісне значення слова <<ВИдовбаний стов
бур дерева•>; спроба пов'язати з клен 
(Черньrх Очерк 249; Саболевский Slavia 
5, 445) викликає сумнів. - Критенко 
Вступ 550; Откупщиков 249-250; Фас
мер IV 327; Преобр. ІІ, вьrп. последний 
59; ЗССЯ 4, 142; Stawski І 125; Bri.ickner 
80, AfS\Ph 39, І, ZfS\Ph 2, 298~ Rud
nicki Prasf. ІІ 170; Machek ESJC 105; 
Holub-Kop. 94; Lehr-Spfawiriski-Pol. 
І 73: St. prast. ІІ 219-220; Младенов 
689; Skok І 342; Вегп І 166-167; 
Fraeпkel 237; Boga RR І 326; Mi.ihi.
Eпdz. І 369; Trautmaпп 125-126; КІеіn 
717; Кluge-Mitzka ~84; Frisk ІІ 716; 
Boisacg869; Mei\let RES 7, 7; Zupitza GG 
152, КZ 37, 399; Pederseп KZ 39, 378; 
Роkогпу 544. - Пор. колода. 

[човник'] (орн.) <<коноплянка, Gardue
lis cannabiпa L.» Шарл; - не зовсім 
ясне; можливо, утворене лексико-семан

тичним способом від човник <<човен•>; 
назва могла з'явитися внаслідок мета
форичного перенесення, оскільки ці не
величкі пташки мають досить довгий,· 
гострий, конічної форми ніс, шо нага
дує човен. - Див. ще човен. 

[човник2 ] (бот.) <<стрілка, Sagittaгia 
sagittifolia L.•> Г; - утворене лексико
семантичним способом від човник; на
зва пов'язана зі стрілкоnодібною фор
мою листків рослини, що порівнюються 
з човном. - Див. ще човен. 

[човники] <<шаровари•> Куз; - не зо
всім ясне; можливо, лексико-семантич

не утворення від човен. 
човптИ (розм.) <<іти, важко пересту

паючи ногами; плентатися; бити; повто-

чокал 

рювати, вивчаючи щось напам'ять; бага
то читати; [розуміти НедJ.>, човптИся 
(розм.) <<возитися•>, [ ч6впuти (у виразі 
ч6в пИти голову) <<сушити голову•> 
Нед; <<Повторювати те саме•> Бі], [ чов
п[ ти] <<безперервно говорити; комусь 
щось навіювати, доводити•> Нед, [човп
стИ] <<Важко, незграбно ходитИ•> Нед, 
розчовпати (розм.) <<зрозуміти; [пояс
нити НедJ.>; - бр. чаt}пці <<Говорити ні
сенітницю; говорити те саме, товкти•>, 

чаупц[ся ~маритися, увижатися, не ви
ходити З ГОЛОВИ>>, СЛЦ. [cu\pat' sa] <<ПЛеН
таТИСЯ, невпевнено ходитИ•>; - псл. 

*cьlpti «ПJІеСТИ•>, ЗВіДКИ пізніше <<ПЛеСТИСЯ 
(плентатися)» і <<плести (базікати)»; -
споріднене з лит. k\lp9ti <<робити nетлі; 
заплутуватися•>, лтс. cilpuбt <<робити пет
лі; плести гачком•>, лит. k\lpa <<петля•>; 
припущення (Bern. І 167; St. prast. ІІ 222) 
про зв'язок з дінд. kalpate ~удається, 
пасує, дістається•> (< іє. *skelp- <<різати, 
розколювати•>) за аналогією до лат. scio 
«знаю•> - дінд. chyati <<відрізає•> менш 
імовірне. - ЗССЯ 4, 143-144. 

[човхнути] <<важко, з шумом упасти•> 
ВеУг; - експресивна видазміна форми 
човгнути, можливо, під впливом слова 
штовхнути. - Див. ще човrати. 

[ чоrнути] (<ЧахнутИ•> Нед; - не зо
всім ясне; можливо, результат контаміна
ції слів чахнути (див.) і човгати (див.). 

чоrо - див. що. 
чок1 <<хап? лап?•> Г (у прикладі: <<3-за 

ГОрИ ВОВЧОК ДО КОЗИ: ЧОК-ЧОК•> ); - ОЧе
ВИДНО, звуконаслідувальне слово на по
значення різких звуків удару одного твер
доr·о тіла об друге ( Т)'Т про звук gід кла
цання во в чих зубів (?) - здогадне тлу
мачення Б. Грінченка неточне, оскіль
ки йдеться про вовка, що знаходиться 
на віддалі). 

[чок2 ] (орн.) <<соуокопуд сірий, Lanius 
excubitor L.•> Куз, І чьок] «ТС.•> ВеУг; -
звуконаслідувальне утворення від вигу
ку чак-чак, який передає голос цього 
птаха. - Птицьr СССР 420. 

[чокал] <<шакал•> ЮМ, [ чокdлкаІ <<особ
ливо злий вовк•>, [ чокалок] <<ШакаЛ•> 
Нед; - р. [ чакалка, чекалІ «ТС.•>; -
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запозичення з турецької мови; тур. <;akal 
<<шакаЛ», можливо, від афг. сауаІ, яке 
пов'язане з дінд. <;rgalas «ТС.•>. - Фас
мер IV 324, 395-396. - Див. ще ша
юіл. 

ЧОКаТИ (ліНГВ.) <<ВИМОВЛЯТИ Ч ЗаМіСТЬ 
Ц•>; - р. ч6кать, бр. ч6каць; - оче
видно, калька р. ч6кать, утворення на 
позначення певного типу вимовляння 

звука, ПОдібне ДО акать, окать, цокать. 
ЧОКаТИСЯ <<ЦОКаТИСЯ (чарками) під 

час бенкету•>; - бр. ч6кацца «ТС.•>; -
запозичення з російської мови; р. ч6-
каться є словом звуконаслідувального 
походження, якому відповідає укр. цо
катися (див.). 

[чокнітка] (орн.) <<чикалка звичайна, 
Oenanthe oenanthe L.•> Нед; - віддієслів
не утворення від чокніти <<(про птаха) 
видавати звук, nодібний до чак•>. -
Пор. чИкалка, чок2 • 

чоко <<слово на позначення стуку під
ківок на чоботях об щось тверде («Як 
піду я в скоки та в боки .. , а підківки 
тільки чако, чако, чако!•> Грінч.)•>; -
вигук звуконаслідувального походження, 

варіант чак, що виник через потреби 
ритму. - Див. ще чок1 • 

[чоком] <<цілком, усе, разом•> Ва; -
р. ч6хом (чёхом) «rуртом; на око, при
близно; заразом, за одним заходоМ>>; -
утворення від запозиченого з турецької 
мови <;ok <<багато; цілком•>; розбіжність 
між українським і російським словом 
виникла через різні джерела запозичен
ня, пор. аз. чах <<багато•>. - Фасмер
Трубачев IV 373; Дмитриев ЛС ІІІ 35. 

[чошік] <<(у чинбарів) шкіра з лоба 
тваринИ•>; - утворене за допомогою су-

фікса -ак· від ч6л6 (див.). ·· 
[чолан] <<дзвін; обід колеса•> Нед; -

суфіксальне утворення від ч6л6 (пор. 
п. czofo коfа <<обід колеса•>). - Див. ще 
чоло. 

чоло «верхня надочна частина об
личчя людини; лоб СУМ, Г; [частина 
очіпка; у гуцульській церкві трикутний 
причілок; передня частина гончарної 
пічки; все найкраще, добірне; вістря; 
найважливіший Куз; найбільш спіле і 
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повне зерно, що випадає під час віяння 

першим; найрозумніші люди суспільст
ва; мансарда; горщик Шух]•>, чалка, 
[цільнИй] <<ЧіЛЬНИЙ>> Нед, чільний, чола
тий, [ ч6лний] <<Лобовий, головний; най
важливіший•> Нед, чоловИй, [ чолкува
ти І <<ВіддіЛЯТИ Краще зерНО•>, [ЧОЛОМ
кати] <<чоломкатися•> Нед, чоломка
тися, [зач6лок] новста поперечна нитка 
на краю рибальської сітки•> Дз, [надчіл
ля] <<Частина черепа над лобом~ Куз, 
[начілок] <<Причілок•> Ж, начільник, [на
чалка] <<Металева пластинка на лобі; 
налобний ремінь, налобник•> Ж, пере
чілак <<Лобова частина вуздечки•> УРС, 
[причівки] <<хата; церква•> Шух, [прИчі
вок] <<Причілок•>, [причілє] <<ПеJедня час
тина головИ•> Нед, [причілля <<захист, 
загата; бійниця, амбразура; забороло у 
шолома•> Куз, причілок <<бічна стіна хати, 
дому; [бічна стінка скрині]•>, [причільникІ 
~частина очіпка•>, [причал] <<Причілок•> 
Бі, [прич6локІ <<причілок Куз; схил да
ху Нед•>, [пр6чіл, прочолакІ <<передня ча
стина (хати); вершина горИ•>, на
чільний, причілк6вий УРС, Нед, причіль
ний, [причол6вий] <<ЯКИЙ знаходиться бі
JJЯ лоба Куз; який знаходиться біля пе
ренісся Нед•>, очолювати, [перечо
л6мкатися] <<Вітатися, по черзі цілую
чись•> Нед; - р. чел6, бр. чал6, др. 
чело, чоло <<чоло; жіночий головний убір; 
передня частина ратного строю; перед

ня частина корабЛЯ>>, п. czofo <<чоло; 
фасад; (військ.) ГОЛОВа•>, Ч. СеІо <<ЧОЛО; 
фасад•>, СЛЦ. сеІо «ТС.>>, ВЛ. cofo <<ЧОЛО>>, 
Celesno <<ЩеЛеПа>>, НЛ. cofo <<ЧОЛО>>, ПОЛаб. 
сеІі.і <<щока, обличчя•>, болг. чел6 <<ЧОЛО•>, 
М. чело, СХВ. чело, СЛН. сеІо, CTCJl. 

Ч€1\Оj - ПСЛ. сеІо <<ЧОЛО>>; - спорідне
Не з лит. kelti <<Піднімати; підвищувати; 
відкривати•>, kalnas нора•>, лат. -сеІІо 
( < *cel-no), ех-сеІІо <<Виділяюся, висуваю
ся, перевершую, піднімаюся•>, celsus <<ЯКИЙ 
високо піднімається, високий; піднятиЙ>>, 
collis «rорб•>, columna <<колона, стовп•>, 
гот. hallus <<Горб•>, дісл. hallr «ТС.•>, дангJJ. 
hyll, holm <<острів•>, сангл. hil, hull 
(англ. hill <<Горб•>), гр. иоЛwv6с;, иоЛwv~ 
<<ВИсочина, горб; курган•>, дінд. kotam 



чоловік 

(< kultam) <•верх, вершина; череп•> ( < <<під
няття, підвишення•>); іє. *kel- <<Підносити; 
високиЙ•>; спроба зблизити з дсканд. ісл. 
норв. шв. skalli <•гола голова•> і розгляда
ти псл. *kelo у первісному знаL{енні <<ЛИ
сина за чолом•> (Machek ESJC 97) або 
пов' язувати з лат. са lva <<череn», calvus 
«ЛИСИЙ•> (Lewy KZ 40, 561) викликає 
сумнів; не пов'язане з гр. тЄЛос; <<кінець, 
розв'язка; закінчення; вища точка•> всу
переч Брандту (РФВ 21, 215) і з дінд. 
siras (< klas) <<Голова•> всупереч Погоді
ну (РФВ 32/З, 124); на підставі форм 
типу сеІеsьnь псл. сеІо розглядалося як 
s-основа (Bern. І 140; Фасмер IV 327), 
!)роте наводяться аргументи (Meillet 
Etudes І! 235; ЗССЯ 4, 46-47) на ко
ристь погляду на це слово як на давню 

о-основу. - Критенко Вступ 542; КЗСРЯ 
489; Гринкова УЗ ЛГПИ 104, 185-
192; Преобр. ІІ, вьrп. последний 59-60; 
ЗССЯ 4, 45-47; Stawski І 124-125; 
Bri.ickner 80; St. prast. ІІ 127-128; Ho
lub-Kop. 90; Младено в 6 78, 681; Skok І 
304-305; Bern. І 140; Юеіn 730; Walde
Hofm. І 197, 245; Frisk І 906; Boisacq 
487-488; Ernout-Meillet 197; Meillet 
MSC 14, 375; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 24; 
Persson Beitr. І 19; Zupitza GG 51, 106. 

чоловік <•особа чоловічої статі; од
ружений чоловік стосовно своєї дружи
ни; людина; [селянин; (про вовків) шту
ка]•>, [ чоловікуовщина (у прикладі чо
ловікуовщину адбирають)] <<сnадщина 
від чоловіка (?)•> ЛПол, чолов{u,тво, [ чо
ловічество] <<людство•>, чоловічина, [ чо
лов{чuще, чоловічuско] (збільш. форми 
від чоловік) Нед, чоловічисько ~чоловічи
ще•>, [ чоловіч ник] <<Середній простір у 
церкві (де звичайно стоять чоловіки)•> 
Нед, чоловічок <<Зіниця•>, чолов'Яга, чо
лов{u,ький, чолов{чий, чоловічний <<Людя
НИЙ•>, [ чолов{чuти] <<олюднювати, персо
ніфікувати•> Нед, [надчоловfк] <<Надлюди
на•> Куз, [нечоловfк] <<нелюд•> Куз, [нечо
лов{чий] <<НеЛЮДСЬКИЙ•>; - р. человек 
«ЛЮДИНа•>, бр. чалавек <<ЛЮДИНа; одру
ЖеНИЙ чоловіК•>, др. чоловtк'Ь, чє
ловtкrь, чловtк'Ь, п. cztowiek, ч. clovek, 
СJЩ. clovek, ВЛ. cfowjek «ТС.>>, НЛ. cfowjek 

чоловік 

«Людина; одружений чоловік; чоловік•>, 
ПОJ!аб. cli1v<1k <<ЛЮДИНа>>, боЛГ. човек <<ЛЮ
ДИНа; чоловік, мужчина•>, м. човек, схв. 
човек «ТС.•>, СЛН. clovek, СТСЛ. ЧI\OR.'RK"h 
<<ЛЮДИНа; слуга•>;- ПСЛ. сеІоvеkь/сьІо
уеkь <•людина; чоловік; одружений чоло
вік; слуга•>; - загальноприйнятої етимо
логії не має; за останньою гіпотезою, це 
складне слово celo-vekь, перша частина 
ЯКОГО пов'язується З ПС'Л. сеІ'аdь <<Група 
людеЙ•>, а друга з лит. vaikas <<дитя; син•>, 
прус. waix <<слуга, наймиТ»; первісне 
значення слова - <<ТОЙ, що належить 
до роду, родинИ•> або <<чоловічий член 
роду•> (Zimmer AfSIPh ІІ 346-348; Bern. 
І 140-141; Moszynski JP 33, 352-
354); праслов'янський новотвір, що не 
має відповідників в інших індоєвропей
ських мовах; брак точних слов'янських 
відповідників обом компонентам викли
кав появу інших, більш сумнівних припу
щень: Тлумачення сеІо- ЯК <•ЧОЛО ( < підви
щення)•> (Критенко Вступ 527; КЗСРЯ 
489); пов'язання сеІо- з двн. helid <<ЧО
ловік, боєць, героЙ•>, гр. иЄЛ-wр <•СИН, 
нащадок•> (Brugmann IF 19 ( 1906), 213); 
З сеІо <<ЧОЛО, лоб•> + vekь <<СИЛа•>, тобто 
<<ТОЙ, що має силу в лобі•> (Suman AfSIPh 
ЗО, 295); пояснення -vekь як <<сила•> 
(Bri.ickner 79); розгляд слова як одно
основного celov-ek <<ЧЛеН ПЛеМеНі•> 
(Otr~bski LP 7, 1959, 296-297); виве
дення ч(е)ловек'Ь з початкового словек'Ь 
(похідного від славити) <<ТОЙ, що гово
рить, має дар слова•> (Микуцкий ИОРЯС 
20/4, 364-365) або з енклітики не
означено-особових займенників типу ч. 
-kolivek, п. kolwiek (наприклад, заст. ч. 
kdokolivek <<будь-хто•>, п. ktokolwiek 
нс.•>) (Мартьrнов Сб. Аванесову 185-
192). - Фасмер-Трубачев IV 328-
329; Трубачев Терм. родства 173-175; 
Иванов Зтимология 1973, 17 -23; Цьr
ганенко 533-534; Stawski І 123; Bгi.ick
ner 79; ЗССЯ 4, 48-50;, St. prast. ІІ 
131-132; Machek ESJC J05; Lehr
Sptawinski-Pol. 82; Schuster-Sewc 120-
121; Младенов 687; Skok І 336-337; 
Bezlaj ESSJ І 84; Trautmann 339. -
Пор. челядь. 
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( ЧОЛОМОК] <<ПрИВіТаННЯ, ПрИВіТ» 
Нед; - похідне від дієслова [чолом
кі:і:mи] щілувати; вітатИ•>. - Див. ще 
чоло. 

[чолопок] <<Верхівка гори; маківка•> 
СУМ; - схв. celopek <<Частина пагорба 
або ГОрИ, зігрівана СОНЦеМ>>, [ челопек] 
<<Місце, де сонце гріє цілий день, осоння, 
пригріВ•>; - псл. сеІороkь/ сеІореkь, 
похідне від сеІо, укр. чоло і роkь/ реkь 
<<Місце, де пече•>, пов'язане як похідне 
з *pekti, укр. пектИ; менш вірогідне по
в'язання з псл. *сьlр·ь, *сь[рьkь <<ПагороК>> 
(Machek LP 1959/7, 304). - ЗССЯ 4, 
47.- Див. ще пектИ, чоло. - Пор. 
щолопок. 

[ч.олпа] <<зроблена під кутом до ру
ки лопата для виймання солі з соляних 
озер•> (Херсон. губ.); - не зовсім ясне; 
можливо, запозичення з т:tрецької мови, 
пор. тур. <;оІра <<незграбнии, незручнИЙ•>; 
ареал поширення не суперечить припу

щенню. 

чому (при сл.) <<уживається при за
питанні про причину або мету чогось•>, 
чом (присл.) «ТС.•>, чомусь (присл.) <<не
відомо, з якої причини; чогось•>; - бр. 
чаму, п. czemu, [czem], ч. ст. cemu, слц. 
(com(u)], СХВ. cemU, СЛН. Cemu <<ТС.•>; -
пс.л. cemu, форма дав. в. одн. питаль
ноrо займенника сь (< іє. *kYi-d), укр. 
що, [што] (< сь-tо), що набула питаль
но-прислівникової функції. - Sf. prasf. 
ІІ 303-304; Durnovo ZfSIPh 5, 23. -
Див. ще що. 

[чонюістий (ніс)] <<Кирпатий•> ВеУг; -
запозичення з угорської мови; уг. csonka 
<<покалічений, деформований; відрізаний; 
неnовниЙ•> вважається запозиченням з 
іт. cionco <<розбитий, зламаний•> невідо
мого походження; розглядаючи, однак, 

угорську й італійську форми як відповід
ники до болг. чунгар <<пень•>, чунгари 
<<відрізане гілля•>, рум. ciungi <<Відрізати, 
відсікати•>, ciung <•пень•>, алб. cung(-u) 
<<частина стовбура•>, cung( -е) <<без рог і в, 
кульгавИЙ•>, cungull <<покалічениЙ•>, при
пускають (Москов ИИБЕ 8, 157-160) 
печенізько-куманське походження угор
ського, а також італійського слова, пор. 
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евенк. чунг-учук <<ПеНЬ•>, чув. тунката, 

тонката <<ТС.•>, тат. тунгак <<ТС.•>, алт. 

тоf-/бШ «ТС.•>, то1-1кур <<без рогів, без 
хвоста; дерево без гілок; відрізаний, 

кульгавиЙ•>, хак. тб!-fаjак <<купка землі 
з травою на болотному місці•>. -
MNTESz І 553; Barczi 44; Battisti
Aiessio ІІ 951; Радлов ІІІ 1, 11 73, 1246, 
1247; ІІІ 2, 1542, 1545. 

[чошітка] <•вівця, що має ріжки, мов 
чопики, короткі, зібгані•> ВеНЗн, [ чопсіня, 
чопка] <<НаЗВИ ОВеЦЬ•> Дз Доп. УжДУ 
IV 108; - утворення від чопок, зменшу
вальної форми від чіп 1 (див.). 

[чопень] <<гніт, що горить у каган
ці•>; - очевидно, похідне утворення від 
чіп 1 (див.). 

[чоп Ити] <<притупляти•>, [ чопсітий] 
<<ПритуплениЙ•>; - запозичення з угор
ської мови; уг. csapott <•спадистий, по
логий; туnоносий (напр., різець)•> стало 
основою для утворення прикметника [ чо
псітий] <<притуплений•>, на підставі якого 
ВИНИКЛО діЄСЛОВО [ чопuтu] <<Притуп
JІЯТИ»; уг. csapott є формою дієприк
метника мин. часу (і формою мин. ча
су) дієслова csapni <<бити, вдаритИ•>. -
MNTESz І 4 78. - Див. ще чопнути. 

[чопівка] (ент.) <<евхарида, Eucharis•> 
Нед; - штучне утворення, що є частко
вою калькою н. Zapfenqualle <<ТС.; (букв.) 
чоnова (пробкова) медуза» (н. Zap~n 
<•чіп; пробка, затичка; циліндричний 
предмет•>); утворене від чіп 1 (див.). 

[чопнути] <<ударити•> Нед; - запо
зичення з угорської мови; уг. csapni 
<•бити, вдарити; кинути, швиргонутИ•> є 
словом фіно-угорського походження, пор. 
комі t's'apklnj <<Кидати•>, удм. [t'S'apkjnj] 
<•бити•>, ерз. t's'apams <<Плескати (доло
НЮАИ)•>, ВеПС. сарраП <•бИТИ; МОЛОТИТИ» 
< ф.-уг. *саррз- <<бити, ударити•>. -
MNTESz І 4 78; MSzTE 1, 11 З. 

[чопок] <<Ніжка (у квітки)•> BeYr; -
nохідне утворення від чіп, пор. р. чоп 
<<виноградний сук•>. - Див. ще чіп 1 • 

[чорба] <<щось невизначене: велике, 
важке, погане•> Нед; - запозичення з 
угорської мови; yr. сsогЬа <<щербина, за
зублина; шкода. втрата, збиток, пашко-
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дження; недолік, брак, дефект•> слов' ян
ського походження, пор. болr. (розм.) 
Щ?>рба <<ЗазублиНа•>, СХВ. skrba, strba 
<<Щербина, зазублина; шкода, збиток•>, 
СЛН. skfba <<уЛаМОК, щербИНа>>, СЛЦ. strba 
<<щербина; шкода•>, укр. щербИна <<за
зублина; вилом; вада; збиток•>, що по
ходять від псл. *scьrba <<зазублина; 
щербина (брак зуба)•>. - MNTESz І 
555; Kniezsa І 140. - Див. ще щерба2 • 

[чорrан] (ент.) <<Тарган чорний (схід
ний), Blatte (Periplaneta) orientalis L.•> 
ВеУг; - експресивне утворення, що ви
никло в результаті скорочення слово

сполучення чорний тарган. - Див. ще 
TapraH1 

1 ЧОрНИЙ. 
ЧОрНИЙ <<КОЛЬору сажі, вугіЛЛЯ, наЙ

ТеМНіШИЙ (протилежне білий); темний; 
брудний; непрофесійний; неголовний; не
парадний (про приміщення); (спец.) не
оброблений; (заст.) належний до ниж
чих верств суспільства; важкий, безра
дісний; злісний, підступний; вкрай во
рожий; поганий, ганебний; уживається 
як складова частина деяких ботанічних, 
зоологічних, технічних, хімічних та ін
ших назв, термінів; (заст.) чаклунський, 
пов'язаний з нечистою силою; [брудний 
(про одяг)] до•>, чернечий, [ чернЯвий] 
(який має чорне волосся і чорні брови) 
Бі, [чорен] (скорочена форма від чор
ний), [ чорнавий І <•чорнявиЙ•> Нед, [ чор
ненечкий] (зменш. форма від чорний) 
ВеЗн, чорнений, чорнИльний, [чорни
ненний] <<дуже брудниЙ•> ЛПол, чор
нИчний, [ чорн{шийІ (порівняльний сту
пінь від чорний) Куз, чорновИй, чор
нуватий, чорнЯвий, [ чарниця, черниці 
(мн.)] (бот.) <<ожина, Rubus fruticosus 
L.•> ВеЗа, [чарноха, чернохаІ <<Назва 
чорної корови•> ВеЗа, [ чарнушка] (бот.) 
<<Чернушка, Nigella sativa L.•> Mak, [ че
нець] <<Чернець•>, [ чернета] <<ЧОрна КО-
33•> Ве, чернетка <<чорновик•>, (у виразі 
плахта-чернетка) <<Плахта чорного 
кольору•>, чернецтво, чернець <<монах•>; 
[(бот.) <•вовчі ягоди, Actaea spicata L. 
Пі•>], [чернеча] <<ченці•> Нед, [чернече
ство] <<ЧеJ?нецтво•> Нед, !чернеччина, 
чернещина] <<монастирські маєткИ•>, [ чер-

чорний 

ник] (орн.) <<чернь зікрата, Nyroca nyroca 
Guld.•> Шарл, [черника] (бот.) <<черниця, 
Vaccinium myгtillus L.•> Mak, чернИця 
<<Монашка; (бот.) боровиця, Vacciпium 
myrti\lus L., [(бот.) ожина, Rubus frutico
sus L.], [чорна коза ВеНЗнJ.>, [ чернuч
ник] (бот.) <<Кущ чорниці Нед; чорниця, 
Vaccinium myrtillus L. Mak•>, [чернИш] 
(орн.) <<чернь червоноголова, Nyroca 
fегіпа L.•> Шарл, І чернівки] (бот.) <<ренк
лод, Prunus insititia vaгiet. Mak•>, 
І черніт] <<чорна вовняна пряжа; [зви
чайна вовняна тканина•>] Куз, [ чернітка] 
(орн.) <<Горихвістка-лисушка, Phoenicu
rus phoenicurus L.» Ша рл, [ чернуля] 
<•кличка чорної корови•>, І чернушка] 
(бот.) <•чорнушка, Nigella sativa L.•> Куз, 
(у словосполученнях чернушка дика, 
полева) (бот.) <<Nigella arvensis L.•> Mak; 
(орн.) <<Чернь чубата, Nyroca fuligula 
L.: (орн.) чернь зікрата, Nyroca nугоса 
Gt1ld. Шарл», чернЮк (орн.) <<Чернь, 
Fuligu1a cristata L.•>, [ черняj <<ПЛЯМа на 
зубах коня•> Доn. УжДУ IV 108, 
[ чернЯ] <<ВИд дикої качки•> Бі, [ черня
ваj <<натовn», [ чернЯвка] (орн.) <<чернь
головня, Oidemia fusca L.•> Ша рл, [ чер
нЯдка] <<Чернітка, плахта-чернітка; (орн.) 
чернявка, Апаs oidemia Нед•>, чернь 
<<сплав з кількох металів для худож

нього оздоблення металевих (переваж
но срібних) виробів; чорний колір чо
гось; (спец.) чорна вугільна фарба; 
(переважно знев.) nростий народ, низи 
суспільства; (орн.) птах родини качиних; 
чернь червоноголова, Nyroca ferina L.; 
чернушка, Nyroca fuligula L.•>, чернь
головня <•чернявка, Oidemia fusca•>, чернь 
зікрата «черник, Nyroca nyroca Guld.•>, 
чернь морська <<Nyroca marila L.•>, 
чернь червоноголова <<нирок, Nyroca 
ferina L.•>, чернь чорна <<чернявка, Oide
mia nigra L.•>, чернь чубата <•Чернуш
ка. Nyroca fuligula L.•> Шарл, !черчик, 
черчук] (зменш. форма від чернець), 
чорна <<арештантська•>, І чорнецьІ (бот.) 
<<вовчі ягоди, Actaea spicata L.•> Mak, 
[чорнИлецьІ (зоол.) <<каракатиця, Se
pia•> Куз, [чорнИлиця] (зоол.) <<Кара
катиця, Sepia officinalis•> Нед, чорнИло, 
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чорнИльниця, [ чорнИтель І <<Наклеп
НИК•> Нед, чорнИця (бот.) <<Vacciпium 
myrtillus L.•>, чорнИчник, [чорничок] 
(іхт.) <<бичок чорного кольору, що во
диться на дні водоймища, здебільшого 
під камінням•> Мо, чорнИш (ент.) <<чор
ний жук, що паразитує на рослинах, 
Teпebrivпida L.; (тех.) плями у вигляді 
чорного квадратика в друкарському від
битку; [чорний хліб (у жебраків); (ент.) 
острогузець чорний, Blaps mortisaga 
Нед; (бот.) підберезовець, Boletus scaber 
Bull. Mak•>, l чорнів ки] (бот.) <<сливи
ренклоди, Pruпus iпsititia variet.•> Mak, 
чорнота, [ чорнохаІ <<чорна корова•> 
Нед, l чорнохи] (бот.) <<ВИд чорної 
вишні, Cerasus duraciпa DC.•> Нед, [ чор
нуха] <<чорна жирна глина; чорна ко
рова] Куз; (іхт.) червоноперка, Scar
diпius erythrophthalmus L.•>, чорнушка 
(бот.) <<трав'яниста рослина родини жов
тецевих з чорним насінням, використо
вуваним як прянощі, Nigella L.; насін
ня цибулі городньої з чорною твердою 
оболонкою; [чорна головка стрілки ци
булі, в якій міститься насіння] ЛЖин, 
[ чорнЮлька (дівчина)] <<брюнетка•> Нед, 
[ чорнЮх] <<дубильні рослини•> Нед, [ чор
нЮхаІ <•чорнявка, брюнетка•>, [ чорня
ва] <<чорнота, скупчення чорніючих уда
лині предметів~ чорні хмари», чорнЯвка, 
чорнЯк (іхт.) «вид риби з роду бичків•>, 
[ чорнЯта] (орн.) <<чернь, Nyroca fuligula 
L.•> Нед, [ чоря] <<чорний пес•> ВеНЗн, 
[ чернИти] <<чорнити; зводити наклеп•> 
Нед, [ чернИчити] <<бути черницею; жити 
(майже) чернецьким життям» Нед, чор
нИти, чорніти, чорнішати, [почорня
вий] <<чорнуватий, смаглявиЙ•>, [прочор
ний] (<ЧОрНиЙ•> ВеНЗн, зачорнювати, 
[обчернИти] <<обчорнити•>, обчорнИти, 
(nеречорнИти) <<ЗаНадто ПОЧОрНИТИ•>, на
чорно; - р. чёрньtй <<ЧОрНИЙ•>, бр. чор
НЬl, др. чорньtu, чьрньtu, чрьньtи, 

чьрьньtи, черньtu, п. сzагпу, ч. сегnу, 
СЛЦ. cierny, ВЛ. corny, НЛ. carny, ПОЛаб. 
corne, болг. черен, чер, м. черен, схв. 
ЦРН (заст. чрrьети <<ЧОрНіТИ•>), СЛН. СrП, 
стсл. чрь.н'h; - псл. *сьrn'Ь(jь) < *сьгхn'Ь 
< іє. *kTrs-no- <<чорниЙ•> є, очевидно, ін-
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даєвропейським балто-слов' янська-індій
ським діалектизмом, що має точні відпо

відники лише в прус. kirsnan <<Чорний», 
лит. [kirsnas] <<особливо чорниЙ•>, дінд. 
kpmab <<чорний, темно-синій»; інші пов'я
зання - зі шв. harz <<Харіуо ( < пгерм. 
*harzu-) (Liden PBrB 15, 510), з псл. 
*cersja «черешня•> (Георгиев В1>пр. на 
б1>JІГ. етим. 26, ЗІ), з лат. niger <<чор
ниЙ•> (Otг~bski Stud. indoeurop. 165), з 
дангл. hrum <<сажа•> (Persson Beitr. ІІ 
750) сумнівні. - Критенко Вступ 52З, 
556; Фасмер lV З46; ЧерньІх 11 З8З; 
КЗСРЯ 492; Ць1ганенко 5З6; Преобр. 
11, вьш. последний 69; Иллич-СвитьІч 
Зтимология 1965, З72; Пет лева Зтимоло
гия 1968, 126; Stawski І ІІЗ; Bruckner 
72-7З; ЗССЯ 4, 155---:;-157; St. prast. 11 
240-24З; Ma~chek ESJC 98; Holub-Kop. 
91; Schuster-Sewc 124; Lehr-Sptawinski
Pol. 8З; Младенов 682; Skok І 277-278; 
Bern. І 169; _Fraeпkel І 245; Mayrhofer 
264; Meillet Etudes ІЗО, 4ЗЗ-4З6. 

чорнобиль (бот.) <<багаторічна тра
в'яниста рослина з чорнувато-бурим сте
блом, різновид полину, Artemisia vul
garis L.•>, [ чернобель, чернобіль, чер
нобільник, чорнобель, чорнобило, чор
ний біль] <<чорнобиль, Artemisia vulgaris 
L.•> Mak, [чернобиль] нс., [біждерев, 
Artemisia campestris L.]» Mak, [черно
біль] <<тирлич (карnатський) жовтий, 
Gentiana (carpatica) Cutea L.•>, [ чорнобил, 
чорнобИльник, чорнобіл, чорнобіль] 
<<чорнобиль, Artemisia vulgaris L.•>, 
[чорнобилець] <<жовтозілля, Senecio jaco
baea L.» Mak, [чорнобиль] <<біждерево 
(полин польовий), Artemisia campestris 
L.•> Mak, [чорна биль] «ТС.•> ВеЛ; - р. 
чернобьtль, чернобьtл, чернобьІлье, чер
нобьІльник <<чорнобиль, Artemisia vul
garis L.•>, бр. чарнобьtль, п. ст. czaгno
byl, ч. cernobyl, слц. cernobyl', схв. црн6-
би.ІЬ, црнобил, црнОби;ьнйк, слн. [сгпа 
bfl j «ТС.•>; - псл. *сьrnоЬуІ'Ь/ сьrnоЬуІь; 
складне утворення, що виникло на ос

нові СЛіВ *сь[П'Ь <<ЧОрНИЙ», )'Кр. Чорний 
і ЬуІь нрава•>, укр. [било] <<стебло•>; 
назва пов'язана з наявністю в рослин 
цього виду темно-червоного стебла на 
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відміну від гіркого сивого полину зі 
світ л им стеблом. - Меркулова Очер
ки 122; ЗССЯ 4, 153; St. prast. ІІ 235; 
Machek ESJC 98, Jm. rostl. 248-
249. -ДИВ. Ще било1 , ЧОрНИЙ. 

чорнобрИвці (одн. чорнобрИвець) 
(бот.) <<Однорічна трав'яниста рослина 
родини складноцвітих, Tagetes L. (у то
му числі види: чорнобрИвець прямо
стоЯчий, Tagetes erecta L. і чорнобрИ
вець розлогий, Tagetes patula L.)•> СУМ, 
Г, [чорнобривка] <<Чорнобривець розло
гий, Tagetes patula L.•>;- р. [черно
бровка] <<чорнобривці•>; - лексико-се
мантичне утворення від чорнобрИвець 
ной, хто має чорні брови•> (за зовніш
нім виглядом квітів рослини, що мають 
темно-жовте забарвлення); назва виник
ла внаслідок метафоричного переосмис
лення. - Див. ще брова, чорний. 

чорногуз1 (орн.) <<лелека, Сісопіа сі
сопіа L.; лелека чорний, Сісопіа nigra 
L.» СУМ, Шарл; - утворення, що ви
никло на основі слів чорний і *-гуз(ий) 
<<-зад(ий)•> < *гуз('Ь) <<гузка•>; назва мо
тивується чорним кольором махових пер 

або хвоста птаха. - ПтицьІ СССР 63-
65. - Див. ще гуза, чорний. 

[чорногуз2 ] (бот.) <<вівсюг, Аvепа 
fatua L.•> Mak; - складне утворення, 
що виникло на основі слів чорний і 
*-гуз(ий) з первісним значенням <<Чор
нозадиЙ•>; назва пов'язана з тим, що в 
рослини нижня квіткова луска бура й 
до середини вкрита бурими волосками 
(пор. їІ назву в схв. црни овас (букв.) 
~чорний овес•>).- Нейштадт 108.
Див. ще гуза, чорний. - Пор. чор
ногjз1. 

lчорноземлик] <<ВИд рослинИ•> 
ВеБа; - неясне. 

[чорнолівник] (бот.) <<стягникров, 
Poterium sanguisorba L.•> Mak; - р. 
[черноголовник] <<ТС.•>; - очевидно, 
похідне утворення від первісного склад
ного *чорноголівник (пор. чорноголов
ник (бот.) <<Sanguisorba officinalis L.•>), 
яке виникло на основі слів чорний і го
лова; назва пов'язана з темно-черво
ним кольором головки цієї рослини (пор. 

чорт 

11 російську синонімічну назву крас
ноголовник <<Poterium sanguisorba 
L.•>). -Див. ще голова, чорний. 

; [чорносніть] (бот.) <<сажка, Uredo 
segetum L.•> ВеНЗн; - складне утво
рення, що виникло на основі словоспо
лучення чорна сніть; назва nов'язана з 
чорним кольором сажки (грибкового за
хворювання рослин); інша назва рослини 
сажка (від сажа) також указує на їі чор
ний KOJiip. - Див. ще сніть, ЧОрНИЙ. 

[чорноталь] (бот.) <<чорнолоз, Salix 
pentandra L.•>, [чорнотал] «ТС.•> Mak, [чер
ноталь] «ТС.•> Пі;- р. чернотал; -
складне утворення, що виникло на ос

нові словосполучення чорний тал, де 
тал <<Порода вербових з темним (ко
ричневим) забарвленням кори•>; пор. 
інші назви рослини: укр. чорнолоз, схв. 
пепе;ьива врба або назву іншого виду 
цієї родини: р. белотал. - КЗСРЯ 492; 
Нейштадт 185-186. :- Див. ще тал, 
чорний. 

[чорнотурка] (бот.) <<сорт ярої nше
ниці, Triticum aestivum L.; арнаутка, Tri
ticum durum Desf.•>; - р. чернотурка 
«Тс.»; - складне утворення, що виниtс

ло. на основі слів чорний і турок; оче
видно, назва зумовлена походженням сор

ту з території, яка належала Туреччині 
(пор. арнаутка). - Див. ще турки, 
чорний. - Пор. білотурка. 

[чороліс] (зоол.) <<вовчок, Glis (My
oxus)•>; - неясне. 

чорт <<за давніми уявленнями - над
природна істота, втілення зла, має ви
гляд темношкірої людини з козячими но
гами, хвостом і ріжками; злий дух; слово 
вживається як лайка; нечиста сила, біс, 
диявол, сатана•>, [черт] «ТС.•>, чортенЯ, 
[ чортИнець] <<пекло» Нед, [чортИсько, 
чортИще] <<чорн Нед, чортИха, чор
тИця, чортівнЯ, чортовина, чорто
вИння, чортЯ, чортЯка, [чортИний, 
чортИній] <<чортовий» Нед, l чортіянів] 
<<чортіВ•>, чортЯчий, [чертИти] «?•> Нед, 
чортихатися, [nеречорт] <•чорн Куз, 
[очортіти] <<ОсточортітИ•> Ж; - р. чёрт, 
бр. чорт, п. czart, ч. слц. вл. cert, нл. 
сагt, СЛН. cft <•НенаВИСТЬ; розкорчоване 
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місце, межа; злий дух•>; - псл. *c•rt·ь 
<<ЧОрТ»; - сло1ю праиюв'янськоr·о rюхо
дження без відповідників в інших індо
європейських мовах; значення <<злий 
дух•> набуло в східно- й західнослов'ян
ських мовах (у словенській, очевидно, 
внаслідок їі зв'язків з останніми); оста
точно встановленої етимології не має; 
найвірогідніші nов'язання з *cersti, *c•rtQ 
<<Проводити борозну, орати (< рити)~. 
тобто це ной, хто риє (земляний, під
земний дух)•> (3ССЯ 4, 164-166) або 
з *certi, *c"rQ (< іє. *(s)ker-) <<тяти, рі
зати•>, тобто <<скалічений, обтятиЙ•> (Bern. 
І 172; Stawski І ІІЗ; St. prast. 11 256), з 
р. чертd, чертuть (магічне коло і т. ін.) 
та їхніми відповідниками (Jakobson IJSLP 
І-ІІ 1959, 276); менш вірогідні інші 
пояснення: як пов'язаного з сагь <<чари•> 
(Фасмер-Трубачев lV 347-348; КЗСРЯ 
492; BrUckner 73), з псл. skorь <<швид
кий, скориЙ•> (Schuster-Sewc ZfSl 16, 
369-371 ), з р. терЯть (Зеленин ЖСт 
20, 360). 

[чортаника] (іхт.) <<Короп вагою мен
ше ніж nівтора фунта•>; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з чортик 
(див.). 

чортвітьщо <<ЧОртзнаЩО>> УРС, Нед, 
l чортійщо] КІМ (0. Гончар) «ТС.•>; -
стягнена форма від скороченого речення 
*чорт вість(,) що (це, а не я) <<чорт 
знає (.) що (це, а не я)•>, де вість <<Відає, 
знає•> є формою З ос. одн. теп. часу від 
дієслова відати, збереженою в сучасній 
мові в префіксаJІьних утвореннях, пор. 
(від-по-)вість, (роз-по-)вість. - Див. 
ще відати, чорт, що. 

[чортик] (іхт.) <<Колючка, Gasteros
teus aculeatus L.•>; - метафоричне утво
рення від чорт, пов'язане з яскравим зов
нішнім виглядом риби і наявністю кіль
кох колючок, а також плавців у вигляді 
колючок; пор. подібні назви риб: р. мор
ской чёрт <<Laphius piscatorius L.•>, [ чёр
това рь'tба] <<СОМ». - Рьrбьr СССР 413-
414. -Див. ще чорт. 

[чортикрепка] <<дрібна неїстівна риб
ка, колючка•> Мо; - не зовсім ясне; 
можливо, походить з початкового * чор-
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тик-рuбка, перетвореного в результаті 
фонетичних змін і затемнення значен
ня на чортикрепка; ІІідставу дJІя по
в'язання зі СJІОВаМИ чорт, чортик дала 
колючість (рогатість) рибки. 

·чортма <<нема•>, (рідк.) чортмає <<Не
має•>, [чорт-мало] <<Не буJІО•>, [чорт-ма
тиме] <<Не буде•>; - стягнена форма від 
скороченого речення чорт має (, а не 
я). - Див. ще мати2 , чорт. - Пор. 
біrма. 

[чортоrриз] (бот.) <<таволга в'язолис
та, (гірошник, гадючник), Filipendula ul
maria Maxim. (Spiraea ulmaria)•> ВеНЗн; -
р. [ чертогрьІз] (бот.) <<скабіоза, Scabiosa 
succissa L.•>; - складне слово, що ви
никло на основі поєднання іменника 
чорт і дієслівної основи гриз- (від діє
слова грИзти); пов'язане з лікувальними 
властивостями рослини, здатної <<Вигри
зати чорта» як причину хвороби (зок
рема, при лікуванні укусу скаженого со
баки або гадюки). - Лек. раст. 264-
265. - Див. ще грИзти, чорт. 

[чортола (смердюча)] (бот.) <<асафет, 
Ferula Assa foetida L.•> Нед, Mak; -
похідне утворення від чорт у зв'язку 
зі смердючим (<<чортовим •>) запахом смо
ли, яку містять корені росJІини (пор. ·й· 
російські народні назви чёртов кал, гной 
чёртов). 

[чортоплуд] (бот.) <<дереза, Lycium 
L.•> Мо; - очевидно, діалектна форма, 
якій би мало відповідати літ. *чорта
плід, тобто <<Чортів плід» (семантично 
пов'язане з поділом рослин на Божі, 
корисні й добрі, і на чортові (бісові), 
nогані й шкідливі; до останніх віднесе
но дерезу), пор. божедеревак <<звіро
біЙ•> (лікувальна рослина) - бісдерево 
<<дурман•> (отруйна рослина) і под. -
Див. ще плід, чорт. 

чортополох 1 (бот.) <<народна назва 
колючого бур'яну (будяків, осоту, та
тарнику тощо); [будяк хитливий, Car
duus nutans L.]; відкасник безстебельний, 
Carlina acaulis L.; нетреба колюча, Xan
thium spinosum L.; будяк акантоподіб
ний, Carduus acanthoides L. Mak; будяк 
шипуватий, Carduus hamulosus Ehrh. 
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Mak; дурман звичайний, Datura stra
monium L. Mak; черсак ворсистий, Dip
sacus fullonum L. Mak; татарник колю
чий (будяк волохатий), Onopordum acan
thium L. Mak; [(бот.) нетреба звичайна 
(овечий реп'ях), реп'ях, Xanthium stгu
marium L. Mak; кнік бенедиктинський 
(будяк), Cnicus benedictus L. Mak; чер
топалох <<будяк, Carduus L. Mak; бу
дяк хитливий, Carduus пutans L. Mak; 
осот безстебельний, Cirsium acaule АІІ. 
Mak]•>; - р. чертопалох <<будяК•>, бр. 
чартапалох, п. ст. czartoptoch <<Мико
лайчики польові, Eryngium campestre 
L.•>, ч. certoplach <<Вид пластинчастого 
гриба (пластинчастий гриб недоторкан
ний), що викликає блювання, Agaricus 
iпteger L.»;- псл. [(пн.) *c•rtopolx-ь <<бу
дяк (колюча рослина)•> ]; складне утворен
ня, що виникло на основі слів *c•rtь 
~чорТ», укр. чорт і *роІх-ь, дієслівної 
ОСНОВИ Від *polxati <<ПОЛОШИТИ>>, укр. 
полохати; назва пов'язана з давньою 
вірою в те, що будяк та інші колючі 
рослини як символ духів предків (пор. 
їхні синонімічні назви: укр. дід <<будяк•>, 
дідовн.ик <<Осот, лопух•> і под., схоже р. 
чертог6н.) відганяють від людей і тва
рин чужі, ворожі духи, нечисту силу; 
пізніше назву частково перенесено й 
на отруйні рослини. - Лукінова Лек
сика слов. мов //Сл. мовозн. 92; Фасмер 
lV 348; К3СРЯ 492; Меркулова Очер
ки 96; 3ССЯ 4, \63; St. prast. П 255; 
Machek Jm. rostl. 155. - Див. ще 
полохати, чорт. 

[чортополох2 ] (орн.) <<Посмітюха чу
бата (LІубатий жайворонок), Galerida cri
stata L.•> Шарл; - не зовсім ясне; 
можливо, експресивне утворення, що 

виникло з огляду на LІуб птаха: що на
гадує роги чорта. 

чорторИй <<Великий вир; глибока 
яма, в якій утворюється вир; глибокий 
рів, яр, провалля•> СУМ, чорторuя (обл.) 
«Яр•>; - р. чертор6й <<яр; вибій від во
ди~. др. Чьрторьtя (> укр. суч. Чор
торИй - рукав Дніпра й місцевість 
навколо нього біля Києва), п. <:;zartoryja 
(озеро в басейні Вісли), ч. [Certoгyje] 

чотирдесять 

(топонім і мікротопонім);- псJІ. [\ІtJJ:ІH.) 
*c•rtoryjь/ c•rtoryja]; складне слово, 
утворене на основі слів *c•rtь, укр. 
чорт і форми -гуjь/ -ryja, пов'язаної з 
дієсловом гуtі, укр. рИти; сумнівні по
в'язання з *c•rta і гуtі (Фасмер IV 349; 
Саболевский РФВ 70, 96) або з лит. 
kertus <<землерийка•>, що зближується з 
nершим компонентом при тлумаченні 
слова в цілому як <<Кротовина•> (Bruckпer 
266), сумнівне й пояснення *c•rtoryja як 
пов'язаного з *krьtoryja <<ЗЛИЙ дух, що ри
ється в землі, ніби кріТ» (ЕСЛГНПР 175 
з посиланням на: Трубачев 3тим. 154).
Фа см ер-Трубачев IV 348-349; Труба
чев Мовозн. 1976/ І, 12-1 З; Dickenmann 
RSI 21, 146; 3ССЯ 4, 163-164; St. 
prast. П 255. -Див. ще рйти 1 , чорт. 

чос (у виразі дати (завдати) чосу 
<<дати прочухана•>); <<[свербіж, коро
ста/»; - очевидно, запозичення з ро
сійської мови; р. чёс <<[свербіж на ху
добі; короста]~; дать (задать) чёсу 
«дати прочухана •>; віддієслівне утво
рення від чесать, укр. чесати. -
Фасмер IV 349-350. - Див. ще 
чесати. 

[чотирдесять] <<сороК•>; - р. ст. чьt
ть'tредесять, др. четьtредесяте, четьt
ридесяти, п. czterdziesci, ст. cztyr(y) 
dziesci, Ч. ctyficet, СЛЦ. styridsat', BJI. 

styrceci, styrceco, HJJ. styrizasca, styfzasca, 
ст. ctyriiesce, полаб. citerdisQt, болг. че-

. тuридесет, м. четириесет, схв. четр
десёт, СЛН. stfrideset, СТСЛ. Ч€Ть.ІрН Д€
СА\ТН «ТС.•>; - ПСЛ. cetyre des~te; - СКЛа
дениЙ числівник, утворений з числівника 
cetyre <<Чотири•>, укр. чотИри і форми 
наз. в. мн. числівника des~tь <<десять•>, 
укр. десять; словосполучення лексикалі
зувалося в окремих слов'янських мовах, 
при цьому другий компонент des~tь у де
яких мовах перетворився на суфікс, пор. 
Ч. ctyricet, ВЛ. styrceci, М. четириесет 
(подібна модель у лит. keturias-desimt 
<<сорок (чотири десят(к)И•>, гот. fidwor
tigjus «ТС.•> і т. ін.); в українській літе
ратурній мові вживане сорок. - Лукі
нова Числівники 286-289; 3ССЯ 4, 
98; St. pгast. ІІ 186-187. - Див. ще 
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десять, чотИри. - Пор. двадцять, 
трИдцять. 

чотИри <<Назва числа 4 і його циф
рового позначення•>, [ четИри] «ТС.•> Нед, 
l чотирИжди І <<чотири рази•> Нед, [чотИ
рі, чтері, чтИрі, штИрі, штИри] <<ЧО
тирИ•>, четверо, [ чотиренко І (у загад
ці: колесо воза?), [ чотИречка] (у загад
ці: чотири пальці руки). [ чотИрка І (у 
загадці так названо НОГ;f). [ чотИрники] 
<<чотири мізинці•> Нед, l чотирнИця] (у 
загадці: колесо; нога корови), [ чтір
нЯ (від чотИри у виразі в чтірнЮ (у 
чотирьох) молотИти)] Нед, [штирів
ка] <<австрійська монета в чотири крейце
РИ•>, [штирійчак] <<вила з чотирма зуб'я
МИ», четвертий, начетверо, [учетверзі) 
<<учотирьоХ•>, учетверо, учетверте, учо
тирьох; - р. четь'tре <<чотири•>, бр. 
чать'tрьt, др. четьtре, четьtри, чотьt
ри, П. cztery, Ч. ctyfi, СЛЦ. styri, styria, ВЛ. 
styri, styrjo, нл. styri, styrjo, ст. ctyri, по
JІаб. citer, болr. четири, м. четири, схв. 
четири, СЛН. stiri, stirje, (cetiri, cetirje] 
«ТС.•>, стсл. четь.tр€ (чол. р.), ЧЕ'Т'ь.Ірн (жін. 
р.); - ПCJJ. cetyre (ЧОЛ. р.), cetyri (жін., 
с. р.), [cьtyre (чол. р.)], [cьtyri (жін., с. р.)]; 
- споріднене з лит. keturl (чол. р.), 
keturios (жін. р.), лтс. cetri, ст. cettre 
«ТС.•>, прус. kettwirts <<четвертий», лат. 
quattuor <<ЧотирИ•>, дірл. cethir, гот. 
fidwor, двн. fior, свн. нвн. vier, дангл. 
fёower, дфриз. fiuwer, англ. four, шв. 
fyra, норв. fire, дісл. fjorir, гр. тtтті'хрБ<;,, 
тtсюарБ<;,, гомер. кt01JрБ<;,, алб. katёr, 
вірм. ~ork', осет. kutru- <<СВідок(< *чет
верта (особа) після судді, позивача і 
відповідача)•>, тах. А stwar, тох. В 
s( t)wer, s( t)war(a)' а в. ca~\;Varo (род. в. 
від catuгqm), дінд. catvaгab (зн. в. 
caturab, c.atv~ri с. р.); існує думка (Ma
chek ESJC 107; Erhart Sborпik FFBrU 14, 
23) ПрО зв'язОК із ПСЛ. ceta <<Пара»; СПрО
ба розглядати ь у слов'ян. cьtyre (пор. 
західнослов. і слн. форми) як рефлекс 
редукованого голосного індоєвропейсь
кого кореня (Fortuпatov KZ Зб, 35; 
Iljпskij AfSIPh 34, 5) викликає сумнів, 
оскільки ця форма виникла внаслідок чер
гування е : ь (пор. слов'ян. сьsо/ ceso, 
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чотирнадцять 

укр. що). -Лукінова Числівники 103-
!Об; Фасмер IV 352; Чернь1х ІІ 387-
388; КЗСРЯ 493; ЦьІганенко 539; 
ЗССЯ 4, 97-98; St. prast. ІІ 185-18б; 
Stawski І 12б; Bri.ickпer 80-81; Ma
chek ESJC 107; Holub-Kop. 95; Мла
денов б84; Абаев ИЗСОЯ І 322; 
Fraeпkel 247-248; Buga RR ІІ 244; 
Mi.ihi.-Eпdz. І 410; Walde-Hofm. ІІ 
400-401; Frisk ІІ 883-884; Кluge
Mitzka 821; КІеіп біб; Pederseп Kelt. Gr. 
І Зб; Mayrhofer 372; Pokorпy б42-
б44. - Пор. кварта, тетрадь. 

чотИриста «назва числа 400 і його 
цифрового позначення•>, [штирста] 
«ТС.•> Бевзенко, t чотuріста], чотирьох
сотий; - р. четьtреста, бр. чать'tрьt
ста, др. четьtриста, п. czterysta, ст. 
cztyrzysta, Ч. ctyfi sta, СЛЦ. styristo, СТ. 
ctyristo, ВЛ. styri sta, НЛ. СТ. styri sta, 
болг. четиристотин, м. четиристоти
ни, схв. четиристотине, [cetlrista], ст. 
cetiri sta, СЛН. st(risto, ЦСЛ. ЧE'rь.tpt1 С'h'ТА 
«ТС.•>; - ПСЛ. cetyri S"Ьta «ТС.•>; -
утвореННЯ На ОСНОВі ПСЛ. cetyri <<ЧОТИ
рИ•> і s-ьta, наз.-знах. в. мн. від s-ьto 
<<СТО•>; словосполучення лексикалізува
лося в більшості слов'янських мов; у 
частині південнослов'янських у другій 
частині з'явилася новіша форма -сто
тин-. - Лукінова Числівники 298; 
ЗССЯ 4, 99; St. prast. ІІ 188. -Див. ще 
сто, чотИри. - Пор. трИста. 

чотирнадцять <<назва числа 14 і його 
цифрового позначення•>, [ чотирнадця
теро] «чотирнадцять осіб, штук•>, [ чо
тирнадцятка] <<полотно у чотирнад
цять пасем», чотирнадцятий, [ чотир
нсідьцятий, чотирнайцатий] <<чотир
надцятиЙ•> Нед; - р. четьІрнадцать, бр. 
чатьtрнаццаць, др. четьtрьнадесять, п. 
czternascie, Ч. ctrпact, СЛЦ. strшist', ВЛ. 
styrпace, нл. styfпasco, полаб. citerпadist, 
болr. четиринадесет, м. четиринаесет, 
СХП. четfmаест, СЛН. stirincijst, СТСЛ. 
Ч€ТЬІр€ NA Д€Сд.Т€, ЧЕТЬІРN NA Д€Сд.'Т€j -

псл. cetyre (cetyri) na des~te - скла
дений числівник, утворений з числів
ника cetyre І cetyri, прийменника na <<На, 
понад•> і форми місц. в. числівника 



чоткИ 

des~tь; слов'янська інноващина модель; 
пор. інакше побудовані лит. keturiolika, 
дінд. caturdasa і Т. ін. - Лукінова Чи
слівники 279-284; Фасмер IV 352; 
К.3СРЯ 493-494; ЗССЯ 4, 98-99; St. 
prast. ІІ 187-188; Петлева 3тимология 
1968, 125; ЦьІганенко 539; Stawski І 
126; Младенов 684; Skok І 318. - Див. 
ще десять, на1 , чотИри. - Пор. два
надцять, тринадцять. 

чоткИ СУМ, Нед, [чотковатий] (у 
вигляді низок перлин, чоток) Нед; -
р. чётки; - виникло як форма наз. в. 

мн. від др. чьт-ька, утвореного за до
помогою суфікса --ька від др. чьту, 
чьсти <<рахую, рахувати; читати•>. -
Фасмер lV 352; КЗСРЯ 493. - Див. 
ще чіт. 

чохкати <•З шумом ритмічно випус
кати пари, гази, повітря (про ·механізми); 
утворювати глухий дзвін з шерехом від 
тертя по поверхні (про пилки, рубанки 
тощо); видавати звуки чвакання при 
ходінні в болоті•>; - звуконаслідувальне 
слово від незасвідченого вигуку * чох 
(ГJОр. Подібні ВіДВИГУКОВі дієслова ах
кати, охкати, бахкати тощо). 

чохол <•покриття з тканини або ін
шого матеріалу для захисту предмета від 
пошкоджень СУМ; [обшлаг рукава у 
верхній чоловічій сорочці] ЛЖин, чохла 
<•манжета СУМ, Па; [широкий кінець 
на рукавах жіночих сорочок] Нед•>, 
[чохлатий] <•(про сорочку, що має чох
ли на рукавах)•>, чохлИти <•закривати 
ЧОХЛОМ•>; - р. чехол <<ЧОХОЛ•>, бр. чахол 
нс.•>, др. чех-ьл-ь, чехол-ь, чехл-ь, чахол-ь 

<<Покривало; білизна•>, п. ст. czechet, 
czechto <•сорочка жіноча; довге убрання; 
халат; саван; одяг з бавовняної тканини•>, 
слц. [cacho!] <<спідниця, пришита до со
рочки•>, болr. ЧеХ'ЬЛ <<ВИД жіНОЧОГО або 
домашнього взуття без задника», м. че
вол <•чобін, цсл. Ч€)(1\'h <•покривало; заві
са•>:- псл. сеХ'ь!ь/сеХ'ь!о/сехь!а; -
найвірогідніше, похідне утворення із су
фіксом -ь!- від основи дієслова cesati/ 
cexati зі значенням <<рвати; дерти•> 
(нерідким при назвах тканин, одягу) 
або зі значенням <<чесати вовну, волок-

чуб 

НО•>: інші етимологічні зближення - з 
серьсь (Ильинский РФВ 24, 124-125), 
з 11. zgto, gzto (<СОрочка; саваН>> (Bern. І 
139; Mik!. EW ЗІ), з гот. haku!s 
<<плащ•> (Matzenauer LF 7, 29) сумнів
ні. - Фасмер lV 354; ЗССЯ 4, 35-36; 
St. prast. ІІ 122-123; BrUckner 7 4. -
ДИв. ще чесати. 

чрево (кн.) <•черево•>, чреватий <<здат
ний викликати щось•>: - р. чрево, др. цсл. 
чр.fіко, чр€&0 «живіт, черево; нутрощі; 
безодня; здобич•>: - запозичене через 
давньоруську мову зі старослов'янської 
або церковнослов'янської; стсл. цсл. 
чр-Rко <•живіт; утроба•> споріднене з укр. 
черево. - Фасмер IV 374; КЗСРЯ 
496. - Див. ще черево. 

[ чрести] <<здирати кору•>: - оче
видно, виникло з відповідною зміною се
мантики як фонетичний варіант дієслова 
[ че,оссіти] «чухати; терти; бігти». 

[чтирИчи] <•чотири разИ•> Нед; -
утворене Від ( чтИри] <<ЧОТИрИ~ за ДО
ПОМОГОЮ суфікса -чи (літ. -чі) за ана
логією до дв{чі <•два рази•>, трИчі нри 
рази•>: форма [ чтИри] замість чотИри є, 
можливо, результатом впливу західно
слов'янських мов, пор. укр. (зах.) l чтИ
ри], П. cztery, СТ. cztyry, Ч. ctyfi, рОЗМ. 
ctyry, styгy, слц. styria, styri. - Rich
hardt 41; ЗССЯ 4, 97-98; St. prast. 11 
185-186; Stawski І 126; Pedersen KZ 
38, 420. - Див. ще чотИри. 

чу (вигук, яким проганяють сви
ню); - р. чу «ТС.•>, п. [(каш.) czu czu !а 
!а] (при цькуванні собаками); - звуко
наслідувальний вигук для відганяння 
або підкликання свійських тварин; має 
відповідники в інших індоєвропейських 
мовах, пор. лит. ciu ciu (для підкликан
ня свиней), лтс. cu, cuk <<ТС.•>, від яких 
іноді утворено й їхні назви, пор. лит. 
ciuka «СВИНЯ•>, лтс:• cCika «ТС.». - St. 
prast. ІІ 276-277; Muh!.-Endz. І 398; 
Fraenke! 76, IF 51, 150.- Пор. цю, 
чуш-чуш. 

чуб [<<волосся на голові в людини 
(переважно в чоловіка); жмут шерсті або 
пір'я на голові деяких тварин; суцвіття 
трав'янистих рослин (волоть, китиця); 
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чуб 

цідилко для молока; великий вузол, яким 
зв'язані кінці жіночої хустки; пов'язь 
наповненого мішка; борода, пропуск 
при косінні; уквітчаний жмут жита, 
який ставлять у приміщенні з нагоди 
закінчення жнив і справлення об
жинків ЛЖит; прикраса для голови 
Нед•>], [чубаєчка] (орн.) <<чайка, Vaпel
lus cristatus L.•> Нед, чубайка <<чубик; 
чубата пташка•>, [ чубакІ (орн.) <<оме
люх, Bombycilla garrulus L.•> Г. Шарл, 
[ чубанИна І «бійка•>, [ чубсінька І (орн.) 
<<посмітюха, Galerida cristata L.•> ВеНЗн, 
чубар <<ТОЙ, хто має чуб; [(орн.) посмі
тюха, Galerida cristata L. Шарм], [чубар
ка] <<посмітюха•> ЛПол, [ чубатень І (орн.) 
<<яструб гороб'ятник, Accipiter пisus L.; 
чубатий голуб•> Куз, [ чубсітка І (орн.) 
<<жайворонок ЛПол; синиця чубата, Parus 
cristatus Нед, Шарл•>, l чубсічІ (орн.) <<Пу
гач, Strix bubo•> Куз, [ чубашка] <<чубатий 
птаХ•>, [ чубицаІ <<чуб•>, [чуб{ й] <<забія
ка•> Нед, [чубка] <<Вівця чорна з білим 
чубом•> ВеНЗн, [ чубрик І <<Кінчик жіно
чого волосся, в який вплітають стрічки; 
чубок, чуприна Нед•>, [ чубрій] <<Людина 
з довгим волоссям; назва вола зі жму

тиком шерсті між рогами; бійка; прізви
сько козака, що носить чуб Нед~. чуб
ровка, чубарий <<плямистий (про масть 
коня)•>, [чубсірний] <<плямистий, строка
тиЙ•> Нед, чубатий, [ чублuвий] «зади
ристий, забіякуватиЙ•> Нед, l чубсіти] «вче
питися 'j ВОЛОССЯ, скубати ВОЛОССЯ•>, чу
бити, t чубрuкатися J <<кланятися•> Нед, 
[почубень, почубінько (у виразі почу
беньків дати] <<Поскубати волосся, поби
ти•> Г, Нед, [почубенькиІ <<скубіння во
лосся•>, [перечубити] <<вимити голову» 
Куз; - р. бр. чуб, п. czub, ч. cub <<чуб 
(у ПТаХіВ)•>, СЛЦ. cuba <<ТС.>>, НЛ. cuba 
«ЖМуТ ВОЛОССЯ•>, СХВ. чf}n <<ПаСМО ВО
ЛОССЯ•>, чупа <<Пасмо волосся; лицьовий 
бік (шкури, хутра)•>, слн. cGp <<жмуток, 
чуб•>; - псл. сuЬь (cuba) І cup (cupa); -
споріднене з двн. scoub <<сніп; в'язка со
ломи», skubil <<пасмо волосl'я; жмут 
соломи; купа», свн. schopf «чуб, ви
хор•>, гот. skuft <<волосся на голові•>, 
нвн. Kaupe <<чубик (у птахів)» (Machek 
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ESJC 107); іє. *(s)keub- І (s)keup- <<чубик, 
снопик, в'язка•>, можливо, пов'язане з 
*koub- lkoup- <<Купа•>; можливий зв'я
зок і з дієсловом скубти; припущення 
про спорідненість з лит. kaCibrё «rорб•> 
(Буга ИОРЯС 17 І І, 33) або лит. kublys 
<<ВИд жайворонка•> (Matzenauer LF 7, 39) 
сумнівні. - Фасмер lV 375; КЗСРЯ 
496; Iljinskij AfSIPh 29, 487; ЗССЯ 4, 126; 
Stawski І 126-127; Bri.ickner 81; St. 
prast. 11 291-292; Machek ESJC 107; 
Skok І 342-343; Bern. І 160-161, IF 
10, 152.- Див. ше чупер.- Пор. ку
па 1, скубти. 

[чуба-рачки] (вид вакханалії; пи
ятика з піснями, де гості сідали на ки
лимі навколо келиха з горілкою і медом 
і по черзі на колінах, заклавши руки за 
спину, брали його зубами, а потім, узяв
ши в руки, випивали) Бі, чубе-рсічки 
<<ТС.•> тж; - очевидно, утворення зі слів 
чуб і рачки, похідного від рак (<,подібно 
до r:ака•>). -Див. ще рак1 , чуб. 

[чубатник] (бот.) <<Модрина, Larix 
decidua МіІІ.•> Г, Mak; - утворення, шо 
виникло на основі слова чубатий, похід
ного від чуб; назва, можливо, пов'яза
на із зовнішнім виглядом цього шпиль
кового дерева, у якого, на відміну від ін
ших шпилькових, восени опадають шпи

льки. - Бісюліна-Клоков 62, 64. -
Див. ше чуб. 

[чубелів] (род. в. чубелова) «вид сто
ячого барила для пива•>; - запозичен
ня з угорської мови; уг. csobolyo <<дзбан•> 
є словом спірного походження: зву
конаслідувального або фіна-угорського, 

пор. мане. sumpel <<мала посудина з бере
зової кори для пиття», хант. t' qmBal <<ПО
лоник з березової корИ•>, можливо, також 
фін. sampio <<бочка•> < ф.-уr. *cumpз(-lз). 
- MNTESz І 546; MSzFUE І 120-121. 

[чуберка] <<дійниця•>, [чубарка] <<ПО
суд для винокуріння~ Нед; - очевидно, 
фонетичний варіант слова цеберка <<за
лізне відро•>, пор. [ чібарка], а також чу
барачкиІ чеберЯчкиІ чиберачки як па
ра.'Іельні утворення. - Див. ше цебер. 

[чубернастий] <<кумедний, чудернаць
киЙ•> Нед; - результат експресивної ви-



чубрИюітися 

дозміни лексеми І чудернdстий] <<Чудер
нацький•> під впливом слова чуб та йо
го похідних. - Див. ще чудо. 

[чубрНКСlТИСЯ] <<ВКЛОНЯТИСЯ В НОГИ•> 
Г, Нед; - афективне утворення від чуб
рик <<чубок•>, Іюхідного від чуб (див.). 

[чубрйна] <<чуб•>:- результат кон
тамінації слів чуб (див.) і чупрИна (див.). 

чубук <<Порожнистий стрижень лю· 
льки, крізь який курець втягає тютю
новий дим; живець виноградної лози, ви
користовуваний для садіння»; - р. чу
бук <<ТС.•>, Ч. СЛЦ. cibuk <<КОрОТКа турецька 
люлька•>, болг. чибук <<Люлька з довгим 
дерев'яним чубуком•>, схв. чіtбук <<ЛЮ· 
лька; чубук•>: - запозичення з турець· 
кої мови; тур. <;ubuk <<Прун, asma 
~ubugu <<чубук, живець виноградної ло
зи, (букв.) прут виноградної лози; лю
лька, чубук•> є словом тюркського по
ходження, пор. крим.-тат. уйг. кипч. 
cibuk <<СТОВбур; ЛОЗИНа•>, аЛТ. тат. cabak 
~гілка; прун, дтюрк. cubuq <<ПруТ». -
Фасмер IV З76; КЗСРЯ 496; Акуленко 
137; Преобр. ІІ, вь1п. последни~ 79; 
Дмитриев ЛС ІІІ З5; Machek ESJC 101; 
Младенов 685; Веrп. І !56; Mikl. EW Зб, 
ТЕ! І 279, ТЕ! Nachtr. І 25; Радлов ІІІ 
(2), 2099; ДТС 156; MNTESz І 519; Ваг· 
czi 40; Lokotsch Зб. - Пор. цибук. 

[чубуковець] (бот.) «садовий жас· 
мин, Philadelphus coroпarius L.» Нед, 
Mak; - очевидно, калька німецької 
назви рослини; нім. Pfeifeпstrauch нс., 
(букв.) люльковий кущ•>, де Pfeife має 
значення <<люлька•> і <<стеблО•>: пор. та· 
кож російську назву рослини чу· 
бушник (від р. чубук). - Див. ще 
чубук.· 

чувал <<великий мішок з грубої тка· 
ни ни•>: - р. [ чувdл] <<Мішок; вовняна 
обшивка тюка•>, болг. чувсіл <<мішок•>; -
запозичення з тюркських мов, пор. тур. 

~uval <<мішок•>, аз. чувал нс.»; припу· 
щення про запозичення з хантийської 
мови (Kalmaп, Acta Liпg. Huпg. І, 266), 
ЯК і пов'язання з тат. cuva[ <<КаМіН•> (Фа· 
емер lV З76), сумнівні. - Фасмер 
ЖСт 17/2, 145-146; Младенов 688; 
Радлов ІІІ (2), 2186-2187; Макарушка 
7; Mikl. ТЕ! І 280, ТЕ! Nachtr. І 25. 

чув'Як 

чуваш <<Представник тюркського на· 
роду Поволжя (основного населення Чу· 
васької Республіки в Російській Феде· 
рації, нащадків булгар)•>: - р. vбр. болг. 
чу(;lаш, п. Czuwasz, ч. слц. Cuvas; -
запозичення з чуваської мови; чув. чаваш 
походить, очевидно, від тат. ст. dzyvas 
(vьІwаш) <<спокійний, скромний, миро· 
любний•>, спорідненого з чув. йаваш «су
мирний, тихий; лагідний, спокійний•>, чаг. 
йаваш, туркм. кумик. юваш, узб. ювош, 
ног. ювас, тат. суч. юаш, кирг. жоош, 

каз. жуас, уйг. жуваш, башк. йьtуаш, 
тув. чааш «ТС.•>, тур. yava~ <<Повільний; 
тихий; м'який; сумирний; легкий», аз. 
йаваш «ТС.•>, дтюрк. javas <<м'який, ла
гідний; (про тварин і птахів) прируче· 
ний, свійськиЙ•>. - Фасмер IV З76; Его· 
ров 7З; MNTESz І 578; Радлов lV (1 ), 
ІЗІ; ДТС 248. 

[чувствиця, чуствиця] (бот.) <<Мі· 
моза соромлива, Mimosa pudica L.•> 
Mak; - штучний термін, створений як 
відбиття чутливості мімози; слово є по
хідним від іменника чувство (див.). 

[чувство] <<почуття•> Нед, ( чувствен.
ник] <<вигук•> Нед, [чувств6ванє] <<ПО· 
чу•гтя, відчуття•>, [ чуств6] <<Почуття», 
[чув ний] <<ЯКИЙ відчуває•> Нед, [ чувст
вовати] <<Почувати, відчуватИ>> Нед; -
р. болг. м. схв. чувство, др. чувьства 
<<почуття; свідомість; орган чуття», чу· 
вати <<чути», слц. cuvost' <<поріг подраз
нення•>, СЛН. custvo, СТСЛ. ЦСЛ. ЧO'(RЬ.C'r
RO; - ПСЛ. cuvьstvo; утворене за ДОПО· 
могою суфікса -ьstvo від cuvati <<слуха
ТИ>> < <<Відчувати•> (пор. др. чувати <<чу· 
ТИ•>, укр. чувати <<чутно•>), давньої 
кратноЇ форМИ Від cuti <<ВідчуватИ•>; В 
українській мові, очевидно, запозичен
ня з церковнослов'янської. - Фасмер 
IV 377; КЗСРЯ 496; Ць1ганенко 542; 
Преобр. 11, вьш. последний 83; Stawski І 
129; Младенов 688; Вегп. І 162. - Див. 
ще чути. 

чув'Як (мн. чув'Яки) <<Шкіряні туф· 
лі з м'якою підошвою без підборів (пе· 
реважно в народів Кавказу і Криму)», 
чув' Ячник <<Швець, що шиє чув'яки•>: -
р. бр. чувЯк, п. czuwiak, ч. cuvjaky, болг. 
чувЯки; - запозичене з адигейських мов 
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(можливо, через тюркське посередниц
тво), пор. каб. вак-ьз ( < *ж-ьf}ак-ьз 
< *дзf}ак-ьз < *цf}ак-ьз) <<черевик; туф
ЛЯ'>, адиг. цf}ак-ьз «Туфля (чув'як)•>, 
убих. цf}ак'Ьз <<ЧеревиК•>; складне слово, 
де поєднано адигейські слова цf}з <<ШКіра; 
шкура •> і К'Ьtьt / к-ььt від дієслова f}ьt
к-ьtьtн/ f}ьtк-ььtн <•Широко розкрити•> 
(отже, первісне значення <<ШИроко роз
крита шкіра•>). - КЗСРЯ 496; Шаги
ров 105-106. 

[чуга] <<ВИд верхнього одягу з довгим 
коміром, пошитого із суцільних шматків 
доморобної тканини (у галицьких лем
ків) СУМ; верхній одяг у галицьких 
верховинців: рід свитки без рукавів•>, 
[чугаїна] <<чугай•>, [чугаїнка] (зменш.) 
<<чугаїна•>, [чугай] <<Верхній одяг, рід сви
тки•>, [ чуганя] <<Чуга•>, [ чужка] <•суконна 
довга чорна або коричнева свита з від
логою•> До; - р. [чу га] <<довгий каптан•>. 
ст. чуга <<вузький каптан•>, бр. чугай <<рід 
свитКИ•>, п. czucha, ст. czuha, czuhaj, 
[czuja] <<довге верхнє вбрання, підшите 
хутрОМ, шуба•>, Ч. cuha <<ВИД верХНЬОГО 
ОДЯГУ•>, СЛЦ. [cuha] «ТС.•>, болr. заст. ЧОХа 
<<сукно•>, м. чоjа <<ВИд фабричного сук
на•>, СХВ. ЧОХа, чоjа <<ТОНКе дороге сук
НО•>, [ coha] <<довгий, подібний до пл а ша 
селянський одяг•>, слн. [coha] «верхній 
одяг із сукна•>; - запозичення з угор
ської мови; уг. csuha <<Одяг, убрання (як 
правило, з сукна); ряса, кожух; біла гру
ба опанча•>, найвірогідніше, є безпосе
реднім запозиченням з перської мови, 
прониклим до Угоршини ше до їі турець
кого завоювання (пор. перс. cuxa <<Одяг, 
витканий із вовни•>); до південносло
в'янських мов слово проникло переваж
но через турецьку мову, пор. тур. <;uha, 
заст. <;oha, <;oka <<сукно•>; вірогідне при-
пущення про запозичення слова у схід
нослов'янські мови, у тому числі в ук
раїнську на сході, з турецької. - Фас
мер lV 373, 377, 388; Горяев 415; SW І 
403; Радлов ІІІ (2) 2005, 2016, 2037, 
2165; Mikl. ТЕІ І 278; Bern. І 159; 
Kniezsa 11 817 -818; MNTESz І 569-
570; Lokotsch 35. 

[чупін] <<Кишеня, футляр•> Нед; -
неясне; можливо, пов'язане з чуга (див.). 
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чудо 

[чугар] (ент.) <<тарган, Blatta L.•>; -
неясне. 

[чугурець] (орн.) <<сова вухата, Asio 
otus L.•>; - запозичення з румунської 
мови; рум. ciuhurez <<сова лісова (вуха
та), Asio (Otus L.)•> пов'язане як похід
не. з ciuf <<ТС.•>, шо вважається запози
ченням З угорсЬКОЇ МОВИ; уг. csuf <•ПО
ТВОрНИЙ, бридкиЙ•> невідомого nохо
дження; румунське слово на українсь

кому rрунті зазнало певної словотвірної 
адаптації - заміни кінцевого -ez україн
ським суфіксом -ець. - DLRМ 150; 
MNTESz І 569. 

чудасія (розм.) не, шо викликає зди
вування; чудо•> СУМ, Нед, [чудасій
ний] <•кумедний, смішниЙ•> Пі; - болг. 
чудесuя <•чудо, диво•>; - очевидно, екс
пресивне утворення від чудо, чудеса з 
первісною формою *чудес-і я, де суфік
саJІьне нарощення -[я постало під впли
вом утвореНЬ ТИПУ Веремія, зав{я ТОЩО, 
а також (якщо припустити, шо слово 
виникло в бурсацькому середовищі) за 
зразком численних грецьких слів на -іа, 
пор. ус:wуршріа неографія•>, XWJ.l<-!'~)ia 
<•комедіЯ•>, 7Грооw5іа <•Просодія (наголос)•>, 
отра111уіа <•стратегія•> і т. ін. - Див. ше 
чудо. 

чудо <•надприродне, незвичайне яви- . 
ше•>, чудак <<дивак; [комік, жаrтівник] 
Ме•>, [ чуданІ <•знахар•>, [чудар ~дивна 
річ; дивна людина•>, l чудера] <•дивна річ; 
дивна людина•> ВеЛ, чудацтво, чудер
нацтво, чудерство, чудеса (форма мн. 
від чудо), чудесниця, чудИло <•чудак•>, 
чудисько, чудище, чудій, [чуднота] <•ди
вовижа•>, чуднЯй, чудовисько СУМ, Нед, 
чудакуватий, [ ЧЬ(дарний] <•чудний, див
НИЙ•>, l чудачнийj <•чудний, кумедний•> 
Нед, [ чуденний І «дивний•>, [ чудересний] 
<•чудовий•> ЛПол, [ чудернастий, чудер
ний, чудернАцький] <<Чудернацький•>, чу
дернацький, чудесний, чуднИй СУМ, 
[ чудноватий] <•чуднуватиЙ•> Нед, чуд
нуватий, чудовий, чудовний, [ чунний] 
<•чудниЙ•> Нед, чудИти, [ чудоватися, 
чудуватися] <•дивуватися чимосЬ•> ВеЛ, 
чудувати, [чудар ні, чудерні] <•дивно•> 
ВеЛ, вИчуди, [зачуд] <•захоплення~ Ж, 



чудограй 

[начудний] <•чудовиЙ•> Ж, [п6чуд] ~по
дИВ•>, [почудє] <<дивна річ; чудовисько, 
монстр•>, [почудка] <<дивна справа; ди
вовижа•> Бі, [почудування] <<Подив•>, [пре
чуд] <<Прочуд, диво•> Нед, пречудо, [прИ
чуд] «Прочуд, диво•> Нед, причуда, [про
чудо] <<ДИВО•>, [начудний] «чудниЙ•>, [пре
чr)ден, пречуднийj <<дуже дивний~> Нед, 
пречудесний, пречудовий, [причудливий] 
«дивний•> Нед, [очудuти] <<.здивувати•> 
Ж, [причудитися] <<здаватися (про щось 
обманливе, недійсне)•>, напречудо <<На
nрочуд•>, нап{JИчуд, напрочуд СУМ, Она, 
напрочудо, [начудо] <<На диво•> Ж; -
р. болг. чудо <•чудо•>, бр. цуд, щjда, 
!чудо], др. чоудо (род. в. чоудесе), п. 
cud, cudo, ч. [cuda] <<чудеса; нещастя•>, 
СЛU. cud, cudo, ВЛ. СUПі <•НіЖНИЙ, ТОН
КИЙ•> ( < *cudпi <•ДИВНИЙ•>), СХВ. чудо, СЛН. 
CUdO, СТСЛ. ЧО\(ДО (род. В. ЧО\(Д€С€); -
nсл. CUdO, род. В. cudese; - утворене за 
ДОПОМОГОЮ суфікса -d- Від cuti <<Відчува
ТИ>> (пор. stado від stati); пов'язане з 
*kudo, род. в. *kudese; іє. *kёu-dos; при
nускається спорідненість з гр. хuбщ 
<<слава, честь•> (< іє. *kud-); менш імо
вірний зв'язок з гр. xc:u~o<; <<укриття•>, 
брет. ki.iz <•схованка; таємниuя•>, вал. cudd 
«ТС.•>, з гр. от6w <•підіймаю•>, нім. stauпeп 
~дивуватися, вражатися•>. - Фасмер IV 
377-378; КЗСРЯ 497; ЗССЯ 4, 128-
129; Чернь1х ІІ 395; Stawski І 109; BrUck
ner 9 7; St. prast. JI 280-281; Machek 
ESJC 108; Schuster-Sewc 98-99, ІЗО; Skok 
1339-340; Bern. І 161, 637; Pokorпy 587. 

[чудограй] (бот.) <•дурман, Datura 
stгamoпium L.•> Mak, ВеНЗн; - запо
зичення з угорської мови; уг. [csudafa] 
~те.» зазнало впливу рум. [ciumafai] 
не.•>, яке вважається видозміненим уг. 
csiudafa; уг. [csudafa] є складним сло
вом, де перший компонент [csuda] <•чудо•> 
слов'янського походження, пов'язаний з 
nсл. cudo, укр. чудо, а другий fa «дерево•> 
сnоріднений з фін. puu, нен. пя «ТС.•>, що 
зводяться до урал. *puwe <•дерево•>. -
DLRМ 150; Tamas 233-234; MSzFUE 
І 171; Терещенко 508-509. - Див. ще 
чудо. 

чудь (зб.) <•давньоруська назва ес
тів, а також інших неслов'янських (при-

чужИй 

балтійсько-фінських племен), що жили 
на землях Новгорода Великого•>; - р. 
чудь, бр. чудзь, др. Чудь «ТС.•>; - вва
жається запозиченням з готської мови; 
гот. piuda <<Народ•>, споріднене з двн. diot, 
дангл. peod, дісл. pjoo, дірJІ. tuoth, JІИт. 
ст. tauta < іє. *teuta- нс.•>, а також нім. 
deutsch <•Німеuький•> ( < *diutisc <•народ
ний•>, на відміну від ученого, латинсько
го) з первісним значенням нерманuі•>; 
існує також припущення (Wikluпd МО 
5, 195) про зв'язок із саам. (норв.) cutte, 
cuaae, саам. (шв.) cute, cude <<Переслі
дувач, розбійник; назва ворога, що при
гноблює саамів (у казках)•>, саам. (коJІь
ське) cutte, CUt «ТС.•>; спроба пов'язати 
*cudь з гр. L:xu~ш <•скіфи•> (Bri.ickпer 
AfSIPh 29, ІІІ) викликає сумнів; при
пущення про зв'язок саамських форм з 
фін. suude <<затичка, клин» (Itkoпen UAJb 
27, 43) також сумнівне. - Фасмер IV 
378; Кluge-Mitzka 129; Шахматов ЖСт 
20/ І, 22; Perwolf AfSIPh 4, 66; Gri.inen
thal KZ 68, 147. - Пор. чужИй. 

чужа <• ?» Нед; - неясне. 
чужИй <•належний комусь іншому, не 

власний, не свій», [ чуджий] <<чужиЙ•> 
ВеБа, [чужений] <•чужий, іноземниЙ•> 
Нед, чужИнний, [ чуджак] <<ЧужаК•> ВеБа, 
чужак, чужанИна, чужанИця, [ чужбИ
на! <<Чужина•> Нед, lчуженИк] <<Чужи
неuь, іноземеuь•> Нед, l чуженИця] «чу
жаниuя•>, чужИна СУМ, Нед, чужИнець, 
[чужИнка] (зменш. форма від чужИ
на) <<чуже•>, [ чужинЯ] <<чужинеuь, інозе
меuь; чужина•> Пі, [ чужота] <•чужина•> 
Куз, чу жатися, [ чуждатися] щура
тися•> Нед, [ чуждати] <•вести госпо
дарство, як чужі люди» Нед, [очужі
лий] <<ЯКИЙ став чужим•> Нед, [очу
жИтися] <<стати чужиМ•>, [очуж{ти] 
«ТС.•>, зачужа <<будучи чуЖИМ•>; - р. 
чужой <•чужиЙ•>, бр. чужьt, др. чужии, 
п. cudzy, ч. cizi, ст. cuzi, слu. cudzi, вл. 
нл. cuzy, полаб. cau3e, болг. чужд, м. 
mуг, СХВ. myf), СЛН. tuj, СТСЛ. Ш'ТО'(ЖдЬ., 
'1'0\(ЖДЬ., СТО\(ЖДЬ.; - ПСЛ. *tjudjь/ tudjь 
«ТС.•>; - вважається запозиченням з герм. 

*peudo- <<Народ•> або гот. piuda <<ТС.•>, 
розширеного на слов'янському rрунті за 
допомогою суфікса -jo; припускалась і 

351 



чуй ка 

спорідненість з ге рм. *peud]a-І реuаіskа
<<германський, народниЙ•>, пор. двн. diot 
<<ТС.•>, споріднене з оск. touto <<Народ•>, 
ірл. toath «ТС.•>, прус. tauto «країна•>, лит. 
tauta <<Народ (люди, населення, нація)•>, 
лтс. tauta «Народ (люди), чужа земля, 
чуже село•>, хет. tuzzi- <<військо•>; первісне 
значення мало бути <<ГерманськиЙ•>, піз
ніше <<чужий узагалі•>; існує також при
пущення про праслов'янське походження 
слова: псл. *tjudjь, *tudjь разом із зазна
ченими вище відповідниками розгляда
ються як праслов'янська рефлексація 
і є. *tauta- І teuta-, де праслов'янські фор
ми розвинули кореневе -d- під впливом 
іє. *leudhos (> псл. \judo, укр. люд) <<На
род» як близькі за значенням форми 
(пор: слн. \judski <<ЧужиЙ•>) (Machek 
ESJC 88; Будимир Вjесник за археоло
гиjу и историjу далматинску, 55, Сплит, 
1953, 22, 25); менш імовірні інші пояс
нення: як праслов'янської форми, що 
походить з і є. *tоц- І tец-, прислівникових 
утворень, ускладнених потім суфіксом -dj
(Обнорский РФВ 73, 84-85), виведен
ня псл. *tjudjь, первісно «ТамтешніЙ•>, від 
tu <<там•> як спорідненого з гр. tvтєu~єv 
<<звідтИ•> (Брандт РФВ 25, 28-29), nов'я
зання з р. тьtть <<ЖИріти•>, укр. [тИти] 
«ТС.•> (Ильинский ИОРЯС 23/2, 214); 
сумнівна спроба виведення слова від 
припущуваного псл. кореня *skju- із 
суфіксом -dь і зближення з гр. І:хu~ш 
<<скіфи•> (розвиток значення <<скіф•> > 
<<чужий•>) (Bri.ickner 67). - Фасмер
Трубачев IV 379; Черньrх ІІ 395; Stawski 
І 10~; Lehr-Sptawiri~i-Pol. 73; Machek 
ESJC 88; Schuster-Sewc 99-100; Мла
денов 688; Skok ІІІ 519; -Mikl. EW 357; 
К\uge-Mitzka 129. -Пор. чудь. 

чуйка <<довгий суконний каптан ха
латного крою•>; - р. чуйка «ТС.•>; -
утворене від чуга, чугай, очевидно, спо
чатку як зменшувальна форма. - Фас
мер IV 379. -Див. ще чуга. 

[чуй-чуй] <<вигук, яким нацьковують 
собак•> ЛПол; - очевидно, результат се
мантичної видазміни форми чуй як на: 
казавого способу від чути (див.). 

чук (виг.) (при підкиданні дітей), чу
кИ «ТС.•>, чукати <<забавляти дитину, 
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чушік 

підкидаючи на руці (з вигуком ( чукu)
чук); [плямкати, чвакати (під час їжі)]•>, 
чукИкати <<забавляти дитину, підкидаю
чи_ 'й на руці (з вигуком чукu (-чук)•>; -
вигук звуконаслідувального походження. 

[чукати] «цямкати•> Нед; - очевид
но, експресивне утворення від чук (див.). 

[чукІрний] <<ЧудниЙ•> Бевзенко НЗ 
УжДУ 2712, 185; Кур; - не зовсім 
ясне; можливо, виникло на основі запо

зиченого німецького дієслова schockieren 
«шокувати•>. -Див. ще шок. 

[чукудрій] (орн.) <<Посмітюха чуба
та (чубатий жайворонок), Ga\erida cris
tata L.•> Нед; - результат контаміна
ційного зближення слів [ чукурлій] «ПО
смітюха (чубатий жайворонок)•> і кудрі, 
[кудер] <<кучері» у зв'язку з чубом на 
голові птаха. - Див. ще кудрі, чу
курділь. 

[чукурділь] (орн.) <<Жайворонок лі
совий, Alauda arborea Нед; посмітюха 
чубата (чубатий жайворонок), Ga\erida 
cristata Куз, Ша рл•>, l чукурдей] «ТС.•> 
ВеУг, [ чукурuн, чукурлан, чукурліяІ 
«ТС.» ВеНЗн, l чукурдель] <<жайворонок 
лісовий, Alauda arborea•> Нед, [ чукурлій] 
«жайворонок чубатий, Alauda cristata; 
посмітюха чубата, Ga\erida cristata Куз; 
рінник водяний, Cinc\us aquaticus L.; 
коловодник, Tringa L. (у виразі чукур
лій річнИй), коловодник (набережник) 
білястий, Tringa hypo\eucos L. Нед•>; -
запозичення з румунської мови, що з від
повідними фонетичними й семантичними 
видазмінами лягло в основу різних форм 
слова; рум. cioclrlie <<Жайворонок•> утво
рене за допомогою суфікса -lr\iHe від 
звуконаслідувального сіос. - DLRМ 145, 
146. 

[чушік] <<Назва барана•> Дз Доп. 
УжДУ IV 108; - болг. чолсік «Покаліче
ний; який має одну руку або ушкодже
ні пальці на руці•>, м. чолак <<ТС.•>; -
не зовсім ясне; можливо, йдеться про 
тварину, яка шкутильгає або має якусь 
фізичну ваду; тоді це запозичене через 
посередництво румунської мови (рум. 
сіо\ас <<однорукий; покалічений•>) з ту
рецької; тур. <;olak <<ОднорукиЙ•> (пор. 



чу лан 

тат. чулак <<ТС.•>) походить від кореня 
so\-, со]- (<Лівий; неспритний, покаліче
НИЙ•>. - Младенов 687; DLRМ 146; 
Радлов ІІІ (2), 2175; Lokotsch 35; Vam
bery 153. 

чулан - через посередництво ро
сі'йської мови (р. чулсін) запозичене (в 
XVII ст.) з тюркських мов; пор. алт. 
cu\an <<ЗаГорода ДЛЯ худобИ•>, ТаТ. co]an 
~хижа, комора•>; припущення про російсь
ке походження цих слів (Радлов ІІІ (2), 
2175) не знайшло дальшої підтримки; 
не пов'язане з р. куль (Sobo\ewskij S\avia 
5, 447) або з п. czutac <<збирати•> (BrUck
ner KZ 45, 28); припущення про похо
дження з лат: cu\Іna <<КУХНЯ•> ( Czeka
nowski Wst~p 205 - у Фасмера) або 
від тур.-перс. ki.ilhan <<ПіЧ•>, утвореного 
на основі слів ki.il <<попіл•> і hane <<дім•> 
(Berneker - у Фасмера; Schrader Rea\
\exikon І 461; Lokotsch 99), або з дсканд. 
kylna <<сушарня; лазня•> (Rhamm у Zele- . 
піn AfS\Ph 32, 601; Schrader Rea\lexikon 
І 462; Thбrnqvist 19, 206) викликають 
сумнів. - Фасмер IV 380; КЗСРЯ 497; 
Горяев 417; Черньrх ІІ 395-396; Радлов 
ІІІ (2), 2175; Vasmer ZfS\Ph 32, 601; 
Mik\. ТЕ\ І 42, 278. 

[чуларь] (іхт.) <<маленька риба з роду 
кефалі, Mugi\ cephalus L.•> Нед; - не
ясне. 

чулий <<чутливий; вразливий; чуй
ниЙ•>, чулість; - р. [ чульtй], бр. чульt, 
П. czuty <<ТС.•>, СХВ. cQ]an <<ЛЮбострас
НИЙ, ХТИВИЙ•>; - ПСЛ. СU\'Ь(jь) <<ЧУЙНИЙ; 
той, що добре чує; той, що слухає; 
той, що відчува&; вразливиЙ•>; первісно 
активний дієпрнкметник минулого часу 
на -1- від дієслова cuti, укр. чути. -
St. prast. ІІ 287-288; Stawski І 127. -
Див. ще чути. 

[чулннда] (у реченні: <<За добрим 
чоловіком і чулинда жінка•>. - Номис, 
М 9106) <<?•>;- бр. [чулінда] «Неохай
ний; незграбниЙ•>; - неясне. 

[чулити (у виразі чулити уха)] 
«щулити вуха•> Нед; - очевидно, ре
зультат контаміжщії слів щулити (див.) 
і чулий, похідного І> ід чути (див.). 

[чулка] (переважно у мн. чулки) 
<<панчоха•>; - р. ст. чулак'Ь <<м'яке взут-

чум 

тя•> \XVI ст.), болг. м. чул «Покривало 
для тварин, попона•>; - загюзичення з 

російської мови; р. чул6к запозичене з 
тюркських мов; пор. тат. чолгау <<че

ревик•>, чув. чалха «ТС.•>, кирг. чулгоо, 
каз. ккалп. шул.Fау, башк. сьtлгау 
<<ОНуЧі•>, КуМИК. ЧЬlЛгавлар <<ОбМОТКИ•>, 
каз. шульtк <<черевик•>; деякі з цих форм, 
мабуть, виникли шляхом субстантивації 
дієслів, пор. тат. чолга, узб. кирг. чул

га, ккалп. шулга, башк. солга, хак. 
сул.Га <<обмотувати, обкутувати, загорта
ти, обволікати, охоплювати•>, чув. чалха 
<<заплутувати, переплутувати•>; припущен

ня про слов'янське походження та зв'я
зок із куль (Sobo\evskij S\avia 5, 446-
447) або з п. cuta <<Ганчірка; онуча•> 
(Bri.ickner 68) сумнівні. - Фасмер-Тру
бачев IV 380-381; КЗСРЯ 497; Чернь1х 
ІІ 396; Цьrганенко 543; Егоров 235, 319; 
Бахрос 197; Радлов ІІІ (2), 2052, 2176; 
Bern. І 163; Mik\. ТЕ\ І 279, ТЕ\ Nachtr. ІІ 
97, EW 419; Ramstedt 433, KSz 15, 136. 

[чулко] <<чілко (головний убір засва
таної дівчини: картонний обруч, обвитий 
стрічками, позаду також пучок стрі
чок)•>; - П. czotko «Чулко (жіночий на
ціональний головний убір: пов'язка на 
чоло в жінок)•>; - запозичення з поль
сьІ<оЇ мови або діалектна форма, відпо
відна літ. чілко «ТС.•> у говірках, де укра
їнському літ. і відповідає монофтонг у 
([вунІ <<ВіН•>, [вул] «віЛ•>, [жункаІ <<Жін
ка•> і под.); п. czotko, зменш. від czoto, 
укр. ч6л6. - Див. ще чоло. - Пор. 
чіл ка. 

чум <<Переносне житло кочовиків
оленярів у вигляді конічного остова•>; -
р. бр. чум; - запозичення з мови ко
мі; комі чом «Курінь, конура; маленький 
будиночок у вигляді клітки з дощечок 
(для дитячих розваг), [курінь оленярів, 
чумІ•>, [c'uml <<амбар•>, удм. чум <<Комора 
мя одягу•> походять із загальнопермсько
го *C'gm <<Курінь, амбар, хлів, комора, при
будова до будинку•>; спробу глибшої ети
мології (пов'язання з фін. sauna <<Лазня•> 
через допермське *c8fJ8, див. Льпкин
Гуляев 309) остаточно не доведено. -
Фасмер IV 381; ССР ЛЯ 17, 1196. 
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чума ноетре інфекційне захворю
вання людини і тварин, що поширюється 
часто у формі епідемій; (розм.) епідемі
чне захворювання взагалі (у тім числі 
й холера)•> СУМ, Нед, [джума] «ТС.•> Ж, 
Куз, [чуменЯ] (у замовлянні від холери 
так називається нібито дитина чуми, тоб
то зарази), чумнИй, [зачумuти] <<зарази
ТИ•>, tзачум{ти] <<очманіти•>; - р. чума 
<<чума; [узагалі смертельно небезпечна 
пошесна хвороба]», бр. чума, п. 
diuma, болг. чума «ТС.•>, сболг. чюма 
<<Прищ, нарив•> (Соболевский РФВ 65, 
417), м. чума <<Чума•>, схв. чума <<ТС.>>; -
слово нез'ясованого походження, усі 
спроби пояснення якого незадовільні: 
приписуване слову турецьке походження 

(тур. tcuma] <<чума•>, літ. veba, taun 
«ТС.•>- Mikl. EW 419, ТЕ\ І 279, ТЕ\ 
Nachtr. І 25; Собалевский РФВ 65, 417; 
Горяев 417; Lokotsch 36) сумнівне че
рез ізольованість і нез'ясованість похо
дження в турецькій мові (припускаєть
ся не цілком обrрунтовано й російське 
або слов'янське походження в ній: Рад
лов ІІІ (2), 2188; Младенов 689), а 
також через первісно некінцевий (проти 
турецького) наголос в усіх південносло
в'янських мовах при їхніх найтісніших 
контактах з турецькою; потребує біль
шого обrрунтування спроба пов'язати з 
рум. ciuma <<пагін, паросток•>, аром. tsama 
<<rуля, нарив•> (< лат. cyma <<молодий 
паросток капусти•> <.гр. xur.ю «Парос
тоК•>) (Bern. І 163), див. застереження: 
Фасмер ГС3 ІІІ 224; Рщсагіu І 32-33; 
Meyer-Lubke 226; потребують дальших 
обrрунтувань інші пропоновані етимоло
гії: виведення з гр. xur.ю як спорідненого 
зі слов'ян. cuma < іє. *keu- <<згинати, 
виділятися, набухати•> (M\adenov AfS\Ph 
33, 7-10, проти Vasmer RS\4, 172; Jagic 
AfSIPh 33, 10), пов'язання з др. шума «rу
ЛЯ•>, яке виводиться з ге бр. ( талмудично
го, XV ст.) sOma <<rуля, нарИВ» (Bruckner 
114, KZ 45, 110); у польській мові з укра
їнської. - Фасмер IV 381-382; КЗСРЯ 
497; Чернь1х ІІ 396; Stawski І 214. 

чумазий <<замурзаний•>; - запози
чення з російської мови; р. чумазьtй, 
очевидно, утворене за допомогою підси-
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лювального префікса чу-, неясного за по
ходженням, від кореня маз-, наявного в 
дієслові мазать, спорідненого з укр. 
мазати; пор. синонімічне р. чернома
зьtй; припущення про зв'язок першої час
тини з чушка, чучело (Преобр. ІІ, вь1п. 
последний 81) сумнівне. - Фасмер IV 
382; КЗСРЯ 497; Чернь1х ІІ 396. -
Див. ще мазати. 

чумак1 <<В Україні в XV-XIX ст. -
візник і торговець, що перевозив на во

лах хліб, сіль, рибу та інші товари для 
продажу; український народний танець•>, 
[чумаків на] <<дочка чумака•> Бі, [чума
ство] <<чумацтво•> Нед, чумацтво, [чу
маченко] <<СИН чумака•> Бі, чумаченько 
<<зменш. від чумак•>, чумачuло <<збільш. 
від чумак:>>, чумачИна <<чумак; (зб.) чу
маки•>, l чумачuха] <<дружина чумака•>, 
l чумачія] <<(зб.) чумаки•>, чумачка <<дру
жина чумака; (заст.) чумацтво; вид україн
ської вишитої сорочки без коміра•>, l чу
мачнЯ] <<(зб.) чумаки•>, чумакувати; - р. 
[чумак] <<шинкар», [ чумаковать, чума
читьІ <<ВізникуватИ•>, бр. чумак, п. czu
mak «ТС.•>; - не зовсім ясне; вважається 
запозиченням з тюркських мов, пор. 

тур. <;omak <<булава, довгий ціпок•>, уйг. 
comak «міцний, кріпкиЙ•> або тур. 
<;umakdar <<ТОЙ, хто носить булаву•> (при 
цьому залишається не зовсім прозорим 
семантичний перехід до українського 
значення); припущення про зв'язок з 
тур. <;um <<бочка•> (Горяев Доп. І 56) або 
з чума <<хвороба•> (оскільки іноді в доро
зі чумаки мазали одяг дьогтем як засо

бом проти інфекції) сумнівне; у польській 
мові з української. - Фасмер IV 382; 
Дмитриев ЛС ІІІ 43; Bruckner 81; Lo
kotsch 35; Mikl. ТЕ! Nachtr. І 25, ІІ 98; 
Младенов Годишник 13, 152-154. 

[чумак2 ] <<Пуста капуста, що не зви
вається у головку•> ВеНЗн; - неясне. 

[чумак3] (бот.) <<айлант, китайський 
ЯСІ~Н. Ailanthus g\andulosa L.•> Дз, [(бот.) 
<<сумак, Rhus thyphina L.•>J Mak;
очевидно, результат зближення з чумак 1 

за народною етимологією випадково бли
зької звучанням форми сумсік (бот.) 
<<оцтове дерево, Rhus thyphina L.•> або 



чумандр а 

німецької назви дерева айлант Sumach 
Persischer.- ССРЛЯ 14, 1190; Fremd
worterbuch 61 О. - Див. ще сумах. 

[чумандра] <.<?•>, [чумандрuха] <<?•> 
(слова з пісні: Гап, чук, чумандра, -
чумандрuха молода ... ); - п. czuma
drycha <<рід українського танцю•> (з при
nущуваним походженням з української 
мови - SW І 405); - неясне. 

[чуманіти1] <<чманіти•> Г; - очевидно, 
результат контамінаційного зближення слів 
чманіти і чума. - Див. ще чмана, чума. 

[чуманіти2 ] <<СИдіти як одурілий, за
сиджуватися•>; - очевидно, запозичення 

з тюркських мов, найвірогідніше, булrар
ської, з якою контактувала українська і 
нащадком якої є чуваська мова, пор. чув. 
чуман <<лінивий (!Іро коня); (перен.) не
моторний, млявиЙ•>, полов. чаман <.<за
барний; лінивиЙ•>. -Егоров 326-327. 

[чумбур] <<Повід оброті•> Куз; - р. 
чумбур <<Повід для коня•>; - за російсь
ким посередництвом запозичене з тюрк

ських мов; пор. алт. уйг. [cylbur] <<з'єд
наний з вуздечкою довгий мотузок, яким 
прив'язують коня•>; неприйнятне при
nущення про зв'язок з тур. cambar 
<.'Обруч•> (Mikl. ТЕ! І 275, ТЕ! Nachtr. Il 
95). - Фасмер lV 331, 382; Корш 
ИОРЯС 8/4, 40. - Пор. чембор. 

чумИза (бот.) <.'Китайське просо, Se
taria italica subsp. maxima L.; просо іта
лійське шафранне, Panicum italicum cro
ceum L.•> Mak; - р. чумИза, бр. чу
міза; - запозичене через російське по
середництво з китайської мови (кит. 
choumizi). - ССРЛЯ 17, 1200. 

[чумИчка1 ] <<дерев'яний кухлик, з 
якого п'ють горілку (старовинна назва); 
оnолоник•> Ва; - р. [чум, чумИч, чу
мИчка] <<ОПОЛОНИК•>, др. Ч!JМ'Ь <.<КіВШ», 
чумичь не.; ополоник•>; - запозичення 

З ТЮрКСЬКИХ МОВ, ПОр. тат. cumyc <<Посуд 
ДЛЯ ПИТТЯ•>, ЧаГ. CUmCa «ЧерПаК•>, CUmUS, 
cumsuk <<ВеЛИКа ЛОЖКа•>, КИПЧ. comic 
~шумівка•>; менш вірогідне, особливо для 
української мови, пов'язання з чув. чам 
<.'Глек для пива•> (Rasanen FUF 29, 
201 ). - Фасмер IV 381; Преобр. І!, 
вь1п. последний 81; Радлов ІІІ (2), 
2050; Mikl. ТЕ! Nachtr. І! 98. 

чуня 

[чумИчка2 ] нрава•> Ва; -неясне. 
[чумів] <<Пачка тютюну (в листах)•> Г, 

ВеЗн; - запозичення з угорської мови; 
уг; CSOmo <<Вузол; пучок, ВОрОХ•> Є СЛО
ВОМ фіно-угорського походження, пор. 
морд.-ерз. sulmo, sulma <<вузол; пук•>, мер. 
su!ma «ТС.•>, морд.-ерз. МОКШ. su!manis 
<<в'язати, укладати; зв'язати, зв'язати вуз
лом•>, фін. solmu <<вузол•>, solmia, solmita 
<<В'язати, зв'язувати•>, ест. so!m <<ВУЗОЛ•>, 
саам. (норв.) cuolbma <<вузол•>, що зво
дяться до ф.-уг. *colme(-). - MNTESz 
І 551-552; MSzFUE І 123; Barczi 44. 

[ чумка] ... чубчик, що спадає на чоло 
коня•> ВеЗа; - очевидно, результат фоне
тичної видазміни попереднього [*чувка] 
не.•> як діалектного відповідника слову 
l чівка] <<Чуб, волосся спереду голови•> 
(пор. діалектні відповідники з у замість 
і: [вун] <<ВіН•>, [вул] <<ВіЛ•>, [жунка] <<жін
ка•> і под.); l чівка, чілка] <<чуб, волосся 
спереду•> разом з р. чёлка (чалка) <<ТС.•> 
продовжує попереднє * чел'Ька, похідне 
від чел6, укр. ч6л6. - Див. ще чоло. 

[чун€] <<хвороблива дрімота, маразм•> 
Нед, l чунявий І <<Хворий, в'ялиЙ•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з вu
чуняти <<одужати», прочунятu <.<Прийти 
до пам'яті•>, р. очунеть <<Оnритомніти», 
бр. ачуняць <<Видужати•> і далі з очюj
тися <<Прокинутися, опритомніти•> (див.). 

[чунок] (зоол.) <<Землерийка, So
rex•>; - неясне. 

[ чунтук] <<овчина з курдючної вівці; 
сап'янова шкіра з курдючної вівці•>; -
р. [ чунтук] <'добра порода кримських 
овець•>, [ чундук] <<калмицька порода овець 
з великими курдюками•>; - неясне. -
Фасмер lV 383. 

[чуня] (переважно у мн. чуні) <'Ве
ликі гумові калоші для валянок ЛПол; 
личаки з прядива до•>; - р. [чунu] 
<<Прядивні личаки; валянки; суконні ону
чі•>; - не зовсім ясне; можливо, запо

зичення з російської мови; для р. чунu 
припускається зв'язок із саам. кильд. 
tsuanne <<СааМСЬКі СаНИ•>, КОЛЬСЬКИМ cioinne 
<<ТС.•> або зі словом чунки <<сани•> з дон
ських говірок, яке вважається тюркіз
мом, пор. чув. ((уНд <<СаНИ•>, балкар. 
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чана. - Фасмер IV 383; Радлов ІІІ (2), 
1855; Егоров 218; Kalima WuS 2, 183, 
RS\ 5. 93; Me\anges Mikko\a 65. 

[чупак] (орн.) ~костогриз, Cocco
thraustes coccothraustes L.•> Шарл, ВеНЗн, 
l чупкар] «ТС.•> тж; - віддієслівне утво
рення. пов'язане з [чупкатu] <<бити, ту
пати ногами; (тут) видавати голосні 
звуки•>; назва мотивується характер

ною ознакою птаха, стукотом, що ви

никає, коли він розламує своїм масив
ним дзьобом кістки ягід, насіння, горіхи; 
пор., іншу його назву: костогрИз, го
ріхоїд, черешнЯк; можливо, nтаха на
звано також у зв'язку з його характер
ним співом, набором тріскучих зву
ків. - Птиць1 СССР 559-560. - Див. 
ще чупати. 

[чушірний] <<охайний; гарно одяг
нениЙ•>, нечупарний <<Неакуратний, не
охайниЙ•>, нечупара <<Неохайна, нече
пурна людина•>, [нечупсійда] «ТС.•>; -
результат експресивної видазміни сло
ва чепурнИй. -Див. ще чепурИти. 

[чупати] <<Шкандибати, із зусиллям 
іти, повільно прокрадатися; кульгати•> 

Нед, l чупкатu] <<бити, тупати ногами; 
голосно ступати•> Нед; - очевидно, діа
лектний фонетичний варіант поширені
шого тЮпати ~ходити дрібними кро
ками; повільно їхати•>. - Див. ще 
тЮпати. 

чупер <<чуб, чуприна•>; - р. l чуп] 
~чуб•>, [чупрун] «ТС.•>, бр. [ чуп] «ТС.•>, п. 
[czuper] <<чуприна•>, [czupra] «ТС.•>, ч. мор. 
[cuper] <<розтріпане пасмо волосся», слц. 
[cupra] <<голова (звичайно розпатлана)•>, 
cupry (мн.) <<розтріпане ВОЛОССЯ>>, СХВ. 
cuper <<ПаСМО ВОЛОССЯ, ~ерсті», СЛН. COf. 
~<жмут; чуб•>; - псл. сuргь (чол. р. , 
cupra (жін. р.) <<чуб, скуйовджене волос
СЯ•>; - ПОХідне утвореННЯ від CUpo/ cupa 
«ТС.•>, споріднених із сuЬ-ь/ cuba (до 
чергування кінцевих р : Ь пор. псл. 
*sР!р-ь/ sР!Ь-ь <<стовn•> < іє. *stelp- / 
stelb-); - сnоріднене з лтс. cuprs <<чуб, 
ЧуПрИНа•>, cupra, CUpUГS <<ТС.»; ЩОДО ЛИТ. 
ciupra <<ТС.•> припускається можливість 
зворотного утворення від ciupryna, п. 
czupryna (Fraenkel 46). - Фасмер IV 
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384; St. prast. ІІ 290-291. Див. ще 
чуб. - Пор. чупрИна. 

чуперадло <<оnудало»; - запози
чення з польської мови; n. czupiradto 
утворене від [czuper] <<чуб, чуприна•> за 
допомогою суфікса -dto з негативним 
забарвленням, пор. popychadto ~попи
хач•>, skqpiradto <<скнара•> тощо; nервісне 
значення <<Людина зі скуйовдженим во
лоссям•>; п. czupiradto пов'язується також 
із запозиченим з укр. чепурнИй (Bri.ickner 
81-82). - Stawski І 127. - Див. ще 
чупрИна. 

[чупірдати] ~(про дитину) повільно 
невпевнено ходити•> Нед; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивне утворення 

на основі дієслів [ чуп (ати) J «шканди
бати•>, [ ( шп)6ртати( ся)] ~спотикатися•> 
і ПОД. 

[чупланя] <<назва овець•> Дз Доп. 
У жДУ 4, 108, [ чупеля] «ТС.•> тж; - не
ясне. 

[чупні] <<батіг, що служить знаком гід
ності для проводиря циганського табору•> 
Пі; - запозичення з циганської мови; 
циг. (півд.) l чупнu] <<батіг•>, можливо, 
утворене на основі запозиченого з угор
ської мови дієслова csapni <<бити; хльо
скати (батогом)•>, де угорську інфінітив
ну форму сприйнято як форму іменника 
жін. роду на -u (пор. циг. l чхурu] (жін. р.) 
~ніЖ•>, t чхаёрu] (жін. р.) <<дівчина; дів
чинка, дочка•>, ярмИ. (жін. р.) «каnуста•> 
і под.). - Цьtган.-рус. словарь 1938, 
146, 184. -Див. ще чопнути. 

[чупойда] <<Нечепура» СУМ; - оче
видно, експресивне утворення, що вини

кло на основі контамінації слів .(не) чу
п (ара) «Нечепура•> і хвойда <<НеохаЙна, 
нечепурна людина; нечепура•>. - Див. 
ще хвойда, чепурнИй. 

[чупорний] (про курку) <<?•> Нед; -
неясне. 

чупрИна <<Чуб», чrпрuндuр <<ТОЙ, ХТО 
має чуприну•> СУМ, <<здоровань з вели
кою чуприною•> І Пі, чупрИнистий, [чу
пр.Явий] <<чубатий, кудлатиЙ•>; - р. [чу
прИна] <<чуб•>. бр. чупрьtна, п. (з XVI ст.) 
czupryna, Ч. cuprina, СТ. CUpryna, СЛЦ. 
cupriny (мн.) <<ЧуПрИНа•>, СХВ. чуперак; -
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ПСЛ. cupriпa, утворене за ДОПОМОГОЮ суфі
кса збірних іменників -ina (пор. стсл. 
КІі\ООН!\ <<ЧагарНИК•>) Від ПСЛ. cupra, СUрГЬ, 
укр. чупер, фонетичного варіанта до 
cub1>. - Фасмер IV 384; Петлева Зти
мология 1968, 126; St. prast. ІІ 290; 
Stawski І 127 -128; Bruckner 81; Machek 
ESJC 109; Ho\ub-Kop. 96; Ho\ub-Lyer 
120. -Див. ще чупер. 

[чуприндій] (орн.) <<Посмітюха чу
бата (чубатий жайворонок), Ga\erida cris
tata L.•> Нед, Ша рл, [ чупрuндuр] «ТС.•> 
Куз; - утворення, що виникло на ос
нові семантично трансформованого чу
прuндuр <•той, хто має чуприну (голов
но про людей)•>, поширеного на птаха з 
чубом (чуприною); постало внаслідок 
заміни суфіксального елемента -up су
фіксом -ій (за зразком афективних утво
рень типу баб{й, плаксій, паруб{й). -
Див. ще чупрИна. 

чупрун <<rtростолюдиН•> Бі; - похід
не утворення за допомогою суфікса -ун 
від чупер <<чуб, чуг1рина•> (отже, первісно 
~чубата людина•> ), що зазнало пізніше 
семантичної видозміни. - Див. ще 
чупрИна. 

[чур] <<дзюрчання•> Нед, l чуркалоІ 
<<джерело•> УРС, Г, [ ч.сjрок] <<Невеликий 
водоспад; місце, де струменем б'є во
да•>, [ чюркало] <<джерело•> Нед, [чурИ
ти] <•Плюскотіти, дзюрчати, бити стру
менем•> Нед, [ чyp{mu] <<текти, дзюрчати, 
бити струменем•> Нед, [ чуркати Нед, 
чуркот{ти, чЮрИти] «ТС.•>; - п. [czu
ruru] (дит.) <<МОЧИТИСЯ•>; - ОДИН із Ва
ріантів звуконаслідувальних слів (з по
чатковим ч-, дж-, ж-, ц-, дз-, з-) для 
передачі слухавого враження від шуму 
текучої води (рідини), що виникали не
залежно в різних мовах (пор. р. жур
чать <<ДЗЮрЧаТИ>>, вірм. d3UГ «ВОДа» 
і под.). - Младенов 689, 696. - Пор. 
дзюр, цЮрИти. 

чура - див. джура. 
[чурапи] <<домашнє взуття, зшите з 

грубого сукна» Мо, чурепки «rc.•> тж; -
болг. м. чорап <•nанчоха; шкарпетка•>, 
схв. чарапа <<Панчоха•>: - запозичення з 
болгарських говірок на території Оде-

щини (зі збереженням характерного для 
них переходу ненаголошеного о в у); 
боJІГ. чорап походить від тур. <;orap <<пан
чоха•>, запозиченого з перської мови. 
Младенов 687; Skok І 296; Радлов ІІІ 
(2), 2019; DLRM 147; Lokotsch 35. 

чурбак (розм.) <<обрубок дерева, ко
ротка колодка•>, [ чурбан, чуркаІ «ТС.•>; -
р. l чурбак, чурак, чурбан, чу рка] 
<<ТС.»; - запозичення з російської мови; 
р. чурбак (разом з іншими, пов'язаними 
з ним словами) загальновизнаної етимо
логії не має; найбільш прийнятною є гі
потеза про зв'язок із чур(ь) <<Межа, 
рубіж•>, виділюваним в р. чересчур 
{Желтов ФЗ 4, 1876, 28; КЗСРЯ 491, 
497) з давнішою семантикою <'дух пред
ка-охоронця•>: дерев'яними стовпцями, що 
символізували предків, позначалися ме
жі земельних володінь; зіставляється з 
псл. *c•rta <<риса» (ЗССЯ 4, 134) і далі з 
лит. kiauras <<дірявий, діра•>, kiurti <<ста
вати дірявим•>, лтс. caurs «дірявиЙ•>, 
свн. schore «Тріщина•>; може бути рекон
струйоване псл. "'cur"Ь з іє. *keur- <<різа
ти•>: у такому разі прийнятне припущення 
(Младенов РФВ 71, 455) про зв'язок зі 
щур <<ПаЦЮК•> (як з нічною твариною), 
пор. укр. пращур <<прапрадід, предок•>; 
менш прийнятний погляд про тюркське 
походження р. чересчур (з чув. tsaruzar 
<<безмежно•>) (Gauthiot MSL 16, 88). -
Лукінова З архаїчної лексики // Київсь
ке Полісся 1989, 79-83; Фасмер IV 
385, 387; Потебня РФВ З, 192-193; 
Черньtх ІІ 397; I\jinskij AfS\Ph 29, 488; 
JФ 9, 287; Boga KS І 258; Mikl. EW 
37; Mi.ihl.-Endz. І 365-366. - Див. 
ще цурt. 

чурек <<Прісний хліб у вигляді вели
ких коржів, що випікають на Кавказі і в 
Центральній Азії СУМ; печиво з вівса 
Нед•>; - р. чурек, бр. чурЗк, болг. 
[чурек] <<кулінарний виріб із солодкого тіс
та•>, схв. чурек «спеціальний хліб для сі
мейного свята•>; -запозичення з тюрксь
ких мов, пор. тур. yarek «Паска; округ-
лий предмет•>, аз. черак, туркм. черек:, 
дтюрк. corak <<Чурек; корЖ>>. - Фасмер 
IV 386; Дмитриев ЛС ІІІ Зб; Skok І 343; 
ДТС 155; Радлов ІІІ (2), 2040; Slavia 
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15, 337; Korsch AfS\Ph 9, 519; Mik\. ТЕ\ 
Nachtr. І 25; Lokotsch 35; DLRМ 151. 

[чурка] <•онуча•> Мо; - неясне; 
можливо, пов'язане з [ чурапиІ <•домаш
нє взуття, зшите з грубого сукна•>. 

[чурпнло] (орн.) «дрімлюга європей
ська, Caprimulgus europeus L.•> Шарл; -
не зовсім ясне; можливо, звуконасліду

вальне утворення, як і в інших мовах, де 
звуконаслідування, пов'язані з птахами, 

зокрема з їхніми назвами, часто почина
ються звуком ч-, пор. англ. (to) chirrup 
<•щебетати•>, уг. csicseregni «ТС.•>, рум. 
cioclrlie <•Жайворонок•> тощо. 

[чурупітка] (орн.) <•Перепілка, Co
turnix coturnix L.•> ВеНЗн; - очевидно, 
слово звуконаслідувального походження; 

неясним є його формальний зв'язок із 
діалектним словом на позначення ін
шого птаха - посмітюхи, пор. його діа
лектну назву [ чорп{та] <•посмітюха, Ga
lerida cristata (Aiauda arborea)•>. - Пти
цьІ СССР 182-183. 

[чустрати] <•чухрати•>, [ чустрити] 
<•бити, сікти; (про дощ) лити•>; - ре
зультат експресивної видазміни форм 
чuстрити <<Чесати (чухрати) вовну•> Нед, 
ч{стрити <•чухрати на гребені прядиво, 
вовну•> під впливом чухрати. - Див. 
ще чИстрити, чухрати. 

[чустрий] <•бадьорий; міцний (про лю
дину)•>; - очевидно, результат конта
мінації слів шустрий і чустрити. -
Див. ще чустрати, шустрий. 

чустря (у виразі: Біга, як Синяко
ва чустря. - Номис, N2 6674) <•?•> Г;
неясне; можливо, похідне від чустрий 
(див.). 

чУти <<сприймати звуки за допомогою 
органів слуху; мати слух; відчувати; ви

являти, розпізнавати когось, щось за до

помогою органів нюху», чувати <•чути 
щось неодноразово; не спати, пильнува

ТИ•>, [ чутити] <•Приводити до тями, опри
томнювати, будити•> Нед, [ чювати] <•чути 
(не раз)•> ВеУг, [ чуйкаІ <•ухо; щупаль
це•> Нед, [ чуйк6] <•ім'я казкового соба
КИ•>, чутка, [ чутк6] <•назва собаки•> Нед, 
[чутнЯ] <•сторожа, варта•> Нед, чуттЯ, 
[ чувсілий] <•чутий; про що вже чули•> 
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Нед, [ чутИвий І <<Чутливий, зворушливий, 
патетичниЙ•> Нед, чутий, [ чутИтель
ний] «Чут ливиЙ•> Нед, чуткИй, чутлИ
вий, чутнИй <•який сприймається орга
нами слуху; відчутний, [чуйний, пиль
ний; свідомий, у свідомості; який не
приємно пахне, вонючий Нед]•>, чуттЄ
вий «здійснюваний за допомогою орга
нів чуття; пов'язаний із задоволенням ті
лесного потягу•>, [ чующий] <•який чує, 
відчуває•> Нед, [чуткам] (у виразі ані 
видком не видати, ані чуткам не чу
вати) <•зовсім не бачити й не чути•>, 
[ чутнісько] <•добре чути•>, [ чутн{ше] 
(поfівняльний ступінь від чутно) Куз, 
[чу <•Чуєш•> Нед, [занечулювати] <•знебо
лювати•> Она, [занечуяти] <•Стати глу
хим, втратити слух•> Она, [зачутuтиІ 
<<заповнити, заразити смердючим· випа

ровуванням, чадом•> Ж, [зачутюватися] 
<•засмерджуватися•> Ме, надчутлИвий, 
недочувати, [недочутний] <•ледве чут
ний, тихиЙ•> Ж, незчутися, [нечувсілий] 
<•НечуваниЙ•> Куз, [нечуй] (у словоспо
лученні нечjй-ангіль) <•чистий дух, ге
ніЙ•> (?) Ж, [нечуть] <•Ледве чутниЙ•> Куз, 
[обезчувств{ти] <•знепритомніти•> Ж, 
очувати, очуватися, [очувсітись] «зна
ходитися•> ЛексПол, [очутися] «очуня
ТИ•> Ж, очутuти, очутИтися, [очут{
ти] <•очутитися•>, передчувати, перед
чути, передчуттЯ, почувсіння, п6чут
ка <•чутка•> СУМ, Она, почутлuвий, 
почуттЄвий, почуттЯ, пречуттЯ, при
чуватися <<бути ледве чутним; [при
слуховуватися!•>, [прuчуйка] <<вушний 
пір'ястий придаток (у сови )•> Нед, 
[прuчулок, причутЄ] <•інстинкн Нед, 
[причуттЯ] «Передчуття•> Куз, прочу
вання, прочувсіти, прочутися, [прочуй] 
<•Передчуття, прочуттЯ•> Нед, [счутuти
ся] «отямитися•> Нед, [учут] <•Чутка, 
поголоска•> Нед, [учутка] «ТС.•>; - р. 
чуять <•почувати, відчувати, пізнавати 
чуттями, переважно нюхом•>, [чуть] <•Чу
ти; нюхати; розуміти•>, бр. чуць <•Чути; 
відчувати запах•>, др. чути <•Відчувати; 
чути; знати•>, п. czuc <•Відчувати; перед
чувати, усвідомлювати; ст. не спати, 

пильнувати, бути чуйним; знати, дума-



чути ро 

ТИ; (чути)», Ч. c\ti <<Відчувати (зокрема, 
запахи)•>, ст. cuti «ТС.•>, [cut] <<чути; ді
ставати нюхових вражень; відчувати•>, 
СЛЦ. cut' <<Чути; відчувати; [відчувати за
nахи)». вл. cuc <•відчувати; відчувати за
пахи, нюхати; діставати смакових вра
жень~. нл. cus <•Відчувати; мацати; по
мічати; відчувати нюхом•>, полаб. cajq 
(cajes) < cujQ (cujesь) <•Відчуваю (відчува
єш)•>, болг. чуя <•чую; слухаю; стережу, 
охороняю; доглядаю (когось)•>, м. чуе 
<•почує•>, схв. чути <•чути; відчувати•>, 
СЛН. cuti <<ЧУТИ, ПОЧУТИ; не СПати; сте
ЖИТИ•>, стс л. ЧО\('М1 <•Відчувати, помічати, 
пізнаваТИ•>; - ПСЛ. cuti <•діставати чут
ТЄВИХ вражень; усвідомлювати, розуміти, 

стежити; не спати, пильнувати•> продов

жує іє. *kец-і- <•звертати увагу, спосте
рігати, діставати чуттєві враження (до
тикові, нюхові, слухові, зорові)•>; - спо
ріднене З ав. C<JVЇSЇ <<(Я) СПОДіВаВСЯ•>, діНд. 
kavl- <<ЯСНОВИдець, мудреЦЬ>>, akuvate 
4Має намір•>, гр. xotw (*kоцеіо) <•Помі
чаю•>, лат. caveo <<стережуся, не сплю•>; 
із розширювачем -s- має відповідники в 

Гр. CxXOUW <•ЧуЮ>>, ГОТ. hausjan <<ЧУТИ•>, 
двн. scouwon <•глядіти, дивитися•>, нім. 
schauen <•ТС.•>. - Фасмер IV 390; Кри
тенко Вступ 554; ЗССЯ 4, 134-135; 
КЗСРЯ 496; Цьtганенко 542; Петлева 
3тимология 1968, 126; Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 378; Преобр. ІІ, вьт. по
следний 83; Stawski І 127; Bruckner 81; 
St. prast. 11 295-297; Machek ESJC 104; 
Holub-Kop. 94; Lehr-Sptawiriski-Pol. 
І 70; Младенов 688; Skok І 344-345; 
Bern. І 162-163; Wa!de-Hofm. І 186-
187; Frisk І 890-891; Boisacq 37-38; 
Юuge-Mitzka 638; Кlein 1438; Traut
mann 132; Pokorny 587. 

[чfтиро] <•дерев'яне відро•> Мо; - за
nозичення з румунської мови; рум. ciutura 
щебер•> походить з лат. *cytola, запози
ченого з грецької; гр. х6тuЛщ; <•келих, ку
бок•> споріднене з лат. catїnus, catїllus 
<•блюдо, миска•>, гот. *katils <•Котел'>, стсл. 
KO'l'І.Nb <<ТС.>>, укр. котел.- DLRМ 151; 
Boisacq 502-503; Walde-Hofm. І 182; 
Frisk !І 933-934. -Див. ще котел. 

чух 

[чутіти] ... густи•>; - очевидно, резуль
тат контамінації дієсJІів гут{ти (див.) і 
чути (див.). 

. [чуть] <•Ледве, трохи•>, [чуточку] «ТС.•> 
Нед; - р. чуть, бр. чуць, др. чути 
<•можливо, навіть•>; - запозичення з ро
сійської мови; р. чуть <•Ледве•> виникло 
в результаті семантичної видазміни фор
ми інфінітива чуть, др. чути <•відчувати•> 
(до переосмислення дієслівних форм пор. 
укр. мов, мовлів, хай, р. пусть 
і т. ін.); зіставлення з дангл. hyse «син; 
юнак•>, перс. koda <•дитина•>, ав. kutаkа
«маленький~ (Scheftelowitz WZKM 34, 
218) помилкове. - Фасмер lV 387-
388; Ць1ганенко 542; Горяев 416; Bern. 
І 162. - Див. ще чути. 

чуфа (бот.) <<багаторічна трав'янис
та рослина родини осокових (земляний 
мигдаль), що використовується в кулі
нарії, Cyperus esculeпtus L.•> СУМ, Mak; 
- р. бр. болг. чуфа; - запозичення з 
іспанської мови; ісп. chufa продовжує 
лат. cyphi <•ВИд суміші (виготовлялася в 
Єгипті)•>, що походить від гр. XU(j)І <•КИ
фі (єгиnетська цілюща мазь).>. - РЧДБЕ 
837; КІеіn 286. 

[чуферка] <•ящірка•> ВеУг;- неясне. 
[чух] «rap, чад, сморід•> Нед, [ чух

нутиj «Позбуватися неприємного запа
ху•> Нед; - р. [чуха] <•Морда (звіра), 
рийка (свині)•>, [ чухать] <•розпізнавати 
нюхом або смаком•>, п. [czuch] <•запаХ•>, 
[czuchac] <•видавати добрий або пога
ний запаХ•>, Ч. cich <<НЮХ>>, (cuch) «ТС.>>, 
( CUCha t) <<СМердіТИ>>, СЛЦ. CUCh <<НЮХ>>, 
CUChat' <<НЮХаТИ, учувати (заПаХ)>>, ВЛ. 
CUCh <'НЮХ>>, CUChac <•НЮХаТИ>>, СХВ. (cuh) 
( < cuh) <•дух, повів•>, слн. [cuh] <•запах; 
сморід•>, [cCthati] <•учувати; здогадувати
СЯ•>, (cuhati) <<дУТИ>>; - ПСЛ. CUXo (cuxa) 
<•нюх; заnах; сморід•> пов'язане з cuxati 
«розпізнавати нюхом; [пахнути (перева
жно погано); смердіти]•>, що є експресив
ним утворенням за допомогою суфіксаль
ного розширювача -xati ( < *-s-ati) від 
cuti, укр. чути (пор. Гр. CxXOUW <•Чую, 
слухаю•>, гот. hausjan <•чути•>). - Фас
мер IV 389; Ильинский ИОРЯС 20/ З, 
88; ЗССЯ 4, ІЗО; St. prast. ІІ 282-283, 
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чу ха 

284-285; Stawski І І 08; Bruckner 81; 
Machek ESJC !04; Holub-Kop. 95; 
Bern. І 162, IF 10, 151; Rozwadowski RSI 
2, 110; lljinskij AfS!Ph 29, 488; Bezzenber
ger ВВ 27, 145; Zupitza KZ 37, 399. -
Див. ше чути. 

[чуха] << ?•> (у прикладі Д. Яворниць
кого: <<Тільки чуху nробив до вокзалу та 
назад, а вони давно вже приїхали•>) Г; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне 
утворення від чух; пор. слн. [cuhati] <<ду
ти•> і р. дуй <<іди, біЖИ•>. -Див. ще чух. 

чухати <<терти, шкребти шкіру, щоб 
не свербіла; куйовдити волосся, почі
суючи пальцями•>, [ч{хати] «ТС.•>, [чю
хати] <<Чухати•> ДзУЗЛП, [ чуханuці] (у 
гфимовці, що вживається під час гри в 
нямкала з жестами, шо наслідують чу
хання: чухи, чухи, чуханu~і, добрі з 
MclKOM nалянuці), [ чуханкаj <<КОрОСТа•> 
ЛПол, [чухи] (мн.) «чухання•>, [чухсічка, 
чухнсі] «ТС.•>, [ чухно] <<СВерблячка•> Кур, 
зачуханий, очухатися [ <<стертися•> ]; (пе
рен.) <<Прийти до нормального стану; 
одужати; ОТЯМИТИСЯ>>, nрочухсін <<ПОКа
раННЯ (побоями)•>, прочуханка «ТС.•> 
СУМ, Нед; - р. [ чухаться] <<Чухатися; 
опритомнювати•>, бр. чухаць, чухацца, n. 
заст. czochac si~, ч. [cachatl <<Їхати, іти•>, 
слц. [cuchac (di!'e)l <<МИТИ, скребти (під
логу)•>, СХВ. чехати <<ОбриваТИ, обламу
ВаТИ, общиnуваТИ•>, СЛН. cehati <<ГЛаДИТИ, 
скребти по шкірі (особливо тварину)•>, 
cohati <<ЧИСТИТИ скребЛОМ•>, cohati Se <<Че
саТИСЯ, терТИСЯ>>; - ПСЛ. cexati (cuxa
ti / coxati); експресивне утворення від 
cesati, укр. чессіти з переходом s в х та 
пізнішою нерегулярною зміною голосних 
у корені. -:- St. prast. ІІ 121-122; Ma
chek ESJC 96, LP lV 121; Skok І 312.
Див. ще чесати. - Пор. чнстрити, 
чухрати. 

[чухнрчити] <<Підкрадатися; обманю
вати; лестити•> Пі; - не зовсім ясне; мо
жливо, експресивне утворення на основі 
СЛіВ чухрати, чuстрити, чухати і ПОД. 

чухмарити(ся) <<Чухати(ся)•>; -екс
пресивне утворення від чухати (ся), яке, 
можливо, виникло на грунті підсилю
вального звороту * чухмсі чухати( ся), 
як ридма ридати. 
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чучва 

[чухнути] <<влучити•>; - очевидно, 
пов'язане з ч_l)хати, що набуло в цій 
формі нереносного значення. - Див. ще 
чухати. 

чухрати «обламувати: обрубувати 
гілля на дереві; очищати від листя, ко
ри; чесати, очищати вовну від домішок, 
сміття; сильно бити, шмагати когось; 
бігти, їхати, поспішаючи кудись•> СУМ, 
Нед, [ чухрать І <<Чухати•> Л Пол, [ чіхрсі
тиря] <<Чухатися, [скуйовджувати, роз
тріпувати волосся]•> Нед, [ чурхсітиІ <<чух
рати; скуйовджувати, розтріпувати во
лосся•> Нед, l чухра] <<Гілля, зрубане з 
дерева•>, [ чухрсійІ <<кличка хортів•>, [ чух
рсілкаІ <<Прилад для чесання вовни•> Мо, 
l чухранІ <<машина, що розчісує вовну на 
суконній фабриці•>, [ чухр{й] <<Вошивець; 
[шибеник]•> ВеЗн, [ ч{хрсітий] <<кошла
тиЙ•>, [прочухрсінІ <<Прочухан•> Нед;
р. [чухрсіть (хворост)] <<ламати хмиз•>, 
п. czochrac, [czuchrac] <<скуйовджувати, 
розпатлувати волосся; чухати (твари
ну); чесати, чухратИ•>, ст. czechrac <<Че
сати льон, вовну•>, ч. cechrati <<розпу
шувати (землю); куйовдити (волосся)•>, 
слЦ. cechrat', cuchrat' «ТС.•>; - експре
СИВНе утворення, шо виникло на основі 
зближення форм cexati (cuxati), укр. 
чухати і *cesrati, які постали як екс
пресивні варіанти дієслова cesati, укр. 
чесати. - St. prast. ІІ 121-122, 176-
177; Stawski І 124; Bruckner 77; Machek 
ESJC 96; Ho!ub-Kop. 90. - Див. ще че
сати, чнстрити, чухати. 

[чуqва] <<мала бридка людина; квола 
істота•> Нед, [ чучвера] «ТС.» тж, чучве
ріти (розм.) <<Хиріти, сохнути; худну
ти; марніти•> Нед, [чу череві ти] «ТС.•> 
тж; - похідне від псл. *cucati <<Присідати 
на зігнутих колінах, зіщулившись; сиді
ти НаВПОЧіПКИ•> (пор. Ч. CUCeti <<СИДіТИ 
навпочіпки; позіхати; витріщатися•>, 
[cucet] <<СИДіТИ НаВПОЧіПКИ•>, СЛЦ. CUCat' 
<<сидіти тихо, принишкнути•>, болг. чуча 
<<СИДЖУ>>, ( чучам) «ТС.>>, М. чучи <<СИДИТЬ 
навпочіпки; сидить причаївшися•>, схв. 
ДИТ. чучит <<СіСТИ>>, СТ. CUCati <<НаХИЛИ
ТИСЯ; присіСТИ•> (XVI ст.), СЛН. cucati 
<<сидіти навпочіпки•> ), що через праформу 



чУчело 

*keuk-e зводиться до іє. *keuk- (з іншим 
ступенем чергунання той самий корінь 
у псл. *kuk- < іє. *kouk-); первісним зна
ченням українського слова мало бути 
~щось зіщулене, скоцюрблене•>. - ЗССЯ 
4, 126-127; St. prast. ІІ 278; Iljiпskij 
AfSIPh 29, 488; Stawski ІІІ 301; Machek 
ESJC І 08; Младенов 690; Веrп. І 161; 
К\uge-Mitzka 313. - Пор. кучки2 , 
чУчело. 

чучело <<опудало (набита тирсою, со
ломою тощо шкура тварини, nтаха, що 

відтворює ·,-і вигляд); подоба людини з 
глини, воску чи з набитого чимось їі одя
гу•>, [ ч.сjчало] <•опудало•> Ме, чучельник 
<•майстер-виготовлювач опудаЛ•>, чучель
ний; - р. чучело <•опудало•>, l чуча], бр. 
чучала «ТС.•>, болг. чучело <•опудало (на 
городі)•>, чучула <<ТС.•>; - nсл. cucelo І 
cucela; - похідне з суфіксом -1- від *cuceti 
<•nрисідати на зігнутих колінах, зіщулив
шись (причаївшися)•>; іє. *keuk- <•згинати, 
скручувати•>; - зіставляється з лит. 
kaukas <•домовик•>, прус. cawx <•чорн 
(інший стуnінь чергування - іє. *kouk- > 
псл. *kuk-). - Фасмер IV 389; ЗССЯ 4, 
127; Чернь1х ІІ 397; St. prast. ІІ 278; 
Смаль-Стоцький Slavia 5, 27. - Див. ще 
ч)Ічва. - Пор. кучки2 • 

[чучурена] <•рослина•> Ко; - запо
зичення з румунської мови; рум. ciuciure 
(мн. ciuciurele) (бот.) <•скучник, Campa
пula glomerata L.•> неясного походжен
ня. - DLRM 150. 

[чучутка] «білка, Sciurus vulgaris•> 
ВеНЗн; - неясне. 

чушка1 (розм .. рідк.) <•свиня СУМ; 
[погана, нічого не варта людина] ЛЧерК•>; 
- р. бр. (розм.) чушка <•ТС.•>; - оче
видно, утворене за допомогою суфікса 

-к(а) від вигуку l чуш-чуш] для підкли
кання свиней. - Фасмер IV 388. -
Див. ще чуш-чуш. 

чушка2 <•металевий зливок, видовже
ний брусок, виготовлений способом вили
вання; свинка•>; - р. бр. чушка «ТС.•>; -
запозичення з російської мови; р. чушка 
розглядається як синонім до р. свИнка 
<•зливок металу•>, що пов'язують зі сло
вом свине4, укр. свиніИrь; для російсь-

чхати 

ких слін припускається (Кипарский ВЯ 
1956/5. 137) калькування англійських 
ВИразів pig of lead <<ЗЛИВОК СВИНЦЮ, 
(букв.) свиня свинцю•> та pig of iron <•зли
вок заліза, (букв.) свиня заліза•>. -
Фасмер ІІІ 578. -Див. ще чушка1 • 

[чушка3 ] <•старовинний жіночий го
ловний убір у формі шапочки, різновид 
очіпка•> СУМ, ЛЧерк; - неясне; мож
ливо, пов'язане з п. [czuszka], зменш. 
від [czu(c)ha] <•бурка, теплий дорожній 
балахон, куртка•>. 

[чуш-чуш] (вец-вец, вигук, яким під
кликають свиней) ЛПол; - р. [ чух-чух, 
чук-чук, чуф-чуф] «ТС.•>, болг. чуш (при 
підганянні осла}, м. чукш (для зупи
нення осла), схв. cus (при підганянні 
осла); - слова звуконасJІідувального 
походження, використовувані для під

кликання і відганяння свійських тва
рин; можуть розглядатися як усклад

нення елементарнішого чу. - Фасмер IV 
388; Mi.ihl.-Endz. І 398; Fraenkel IF 51, 
150; Korinek LF 58, 430. - Пор. цю, чу. 

ЧХаТИ <<МИМОВОЛі судорОЖНО ВИДИХа
ТИ повітря носом і ротом, видаючи різкі 
звуки (при подразненні носоглотки); не 
визнавати, зневажати СУМ; випорожня
ти(ся) Бі; насилу йти, їхати, тягтися Г •>, 
чИхсіти (рідк.) <•чхати•> Нед, СУМ, чхну
ти, [чuхавка] <•чихання•>, чхун (розм.) 
ной, хто часто чхає; [той, хто часто ви
порожняється; язичник БіJ.>, чихальний 
(рідк.) <•ЧхальниЙ•> СУМ, чхальний; -
р. чихсіть «Чхати•>, [чхать], бр. чха4ь, 
др. чьх·ь <•Чхання•>, п. (ст., діал.) czchac 
<<ЧХаТИ•>, Ч. (cejchnout) <<ЧХНУТИ>>, ВЛ. 
cichac «ЧХаТИ>>, НЛ. (tsichas] «ТС.•>, болr. 
( ЧUХаМ) <•ЧХаЮ>>, СЛН. (c\hati) <<ЧХаТИ•>; -
ПСЛ. CbXati «ТС.•>, cixati (на ПОЗНачеННЯ 
багаторазовості дії); форма сьхаtі вважа
ється вториююю щодо cixati (ЗССЯ 4, 
110); звуконаслідувальне утворення так 
само. як і синонімічне ГІСJІ. kyxati <•ЧХа
ТИ•>, kьxn<">ti <•чхнути•>; близькі за зву
чанням і значенням індоєвропейські 
утворення (напр., дінд. chikka «чихан
ня») як звуконаслідувальні виникли па
ра.lельно, незалежно від праслов'янсько
го, отже, виведення його з іє. *kis/kus-
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(Shevelov Prehistory 100) позбавлене під
став. - Фасмер fV 367-368, 390; 
КЗСРЯ 495; Преобр. П, аь1п. последний 
76-77; Sfawski ІІ 1 33; Bri.ickпer 226; 
Sf. prasf. ІІ 308; Machek ESJC 314; 
Веrп. І 165-166, 658. -Пор. ких. 

[чхурj (орн.) <<бджолоїдка, Merops 
apiaster L.•> ВеНЗн; - не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане зі щур <<бджолоїд
ка•>. -Див. ще щур2• 

[чьити] <<ТКаТИ•> Шух; - очевидно, 
новотвір від тчу, тчеш > ( т) чьати, 
що, згідно з фонетикою гуцульських го
вірок, мало закономірно дати ( т) чьети, 
пор. укр. (літ.) шапка ~ (гуц.) (шьеп
ка / шьипка]. -Див. ще ткати. 

[чьолнок, щьолнок, шьолнок] <<чов
ник (у ткацькому верстаті)•> ДзУЗЛП; -
р. ЧеЛНОК <<ЧОВНИК (ткацЬКИЙ)•>, бр. ча{J-

чякра 

нок, п. czofeпko, ст. czofпek, [czofпo, 
czofпik, czofnak, czofno, czfonek, czofnek], 
ч. clunek, СЛЦ. clnok, [co\nok], вл. co\nk, 
нл. cofnk, полаб. caцnak, схв. чунак, слн. 
co\nfc, (co\nek] <<ТС.>>; - ПСЛ. *сь\n-ьkь, 
зменш. від *с bln-ь, укр. човен; запо;ичен
ня з польської мови або зі словацького 
діалекту; оскільки зі словацької мови 
слово запозичене до угорської (пор. уг. 
cso\nak), не виключене й безпосереднє 
запозичення з угорської мови. - Sf. 
prasf. ІІ 220-221. - Див. ще човен. 

[чЮrа] <<знак на вершинах гір•> 
Шух; - неясне. 

[чИкнути] <<нахилятися, лягати» 
Нед; - неясне; можливо, результат 
фонетичного й семантичного розвитку 
слова чахнути. 

[чякра] <<Собака•>; - неясне. 



ша (вигук, що вживається для ви
раження вимоги припинити що-небудь, 

переважно розмову); - п. sza «ТС.•>; -
очевидно, утворене поєднанням вигуко

вих ш( ш) (пор. р. бр. шш <<Ша•>, болг. 
шшш «ТС.•>) і а (див.). 

[шабай] <<постачальник, баришник•>; -
р. [шабай] <<розсильний (при суді); скуп
ник, купець•>, [шибай] <<ТС.•>; - запози
чення з російської мови; р. шабай виник
ло з початкового шибай через асиміля
цію голосних, пов'язану з деетимологі
зацією слова; р. шибай є похідним від 
шибать «кидати, битИ>>, пор., зокрема, 
у виразі за-шибать (большuе) деньги 
~(несхвально) заробляти (великі) гроші•> 
або Від шuбкий <<ШВИДКИЙ•>, СПорідНеНИХ 
з укр. [шибати] <<КИдати, вдаряти•>. -
Фасмер lV 390, 435; Горяев Доп. І 57. 

[табак] <<спосіб вишивання•> ЛБ; -
неясне. 

[шабальнйк] (бот.) <<лепеха, аїр 
тростинний, Acorus calamus L.•> Нед; -
р. [сабельник], СХВ. саб;ьица, сёtб;ьtір; -
утворення, що виникло з початкового 

*шабельнИк, похідного від шабля; назва 
постала на грунті подібності листя 
рослини до шаблі. - Носаль 22; Ней
штадт 146; Федченко-Флеров 201.
Див. ще шабля. 

[шабатати] <<Панахати, батувати, 
різатИ•> Ме, [шабатувати] <<рвати, роз
ривати»; - експресивне утворення від 
[батати] <<різати великими кусками, 
батувати, панахатИ•> за допомогою пре
фікса *ша- арготичного походження, 
що зустрічається також у російській мо
ві, пор. р. [ша-балда] <<негідник, базі
ка, брехун•> від балда <<Йолоп, бевзь•>, 
[ша-верзить] <<умишляти лихе•> від [вер
зuть] <<брехаТИ•>. - Фасмер lV 391' 
393. - Див. ще батати. 

ш 
[шабатура] <<Скринька, коробка СУМ; 

оболонка, покрив Па•>, шабатурка 
(зменш.) до шабатура <<палітурка•>; -
п. szabatura <<Шкіряна торба, гаманець, 
мішечок на гроші•>; - не зовсім ясне, мо

жливо, виникло на основі запозичення з 

італійської мови; іт. copertura <<покрівля; 
чохол, покришка•> зазнало змін унаслідок 
фонетичного й семантичного зближення 
зі шкатула (заст.) <<ШКатулка•>; п. szaba
tura вважається запозиченням з українсь
кої мови (SW VI 548). 

шабаш <<суботнє свято, відпочинок, 
передбачені іудаїзмом; (міфологічне) за 
середньовічними повір'ями, нічне збіго
висько чортів, відьом і чаклунів•>, шабаш 
<<закінчення роботи, кінець чогось уза
галі; (виг.) як сигнал закінчення роботИ•>, 
шабашник (знев.) <<той, хто підряджа
ється на халтурну роботу•>, шабашити 
(розм.) <<закінчувати роботу•>, [шабас] 
<<суботнє свято у євреЇВ», шабасівка <<річ, 
використовувана під час шабасу (свіч
ка, страва, горілка тощо)•>, [сабаш], [са
башівка] «ТС.», [шабас6вий, шабашко
вийІ <<Пов'язаний з шабасоМ•>, [шаба
шувати, сабашувати] <<У євреїв: свят
кувати суботу•>; - р. шабаш <<ШабаШ>>, 
бр. шабас <<єврейська субота; відьом
ський шабаш», шабаш <<Шабаш•>, п. 
szabas <<єврейське суботнє свято•>, (рідк.) 
sabat, СТ. szabat <<ТС.>>, Ч. СЛЦ. СЛН. sabes, 
вл. нл. sabat, болг. шабат, схв. шабат 
«ТС.•>; - запозичення з гебрайської мови, 
що проникло різними шляхами; форми 
шабаш, шабаш, очевидно, через посе
редництво середньоверхньонімецької мо
ви, де первинне s вимовлялося з шип

лячим відтінком (у слов'янських мовах 
передавалося як м'яке, потім стверділе 
s, форми походять безпосередньо від ід. 
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sabes; наголос шабаш виник, очевидно, 
в російській мові, звідки його перенесено 
в українську), форми ж шабаш, сабаш 
потрапили в українську мову через по
середництво польської; ід. sabes походить 
від гебр. sabb~3 <<Шаб(б)ат (день відrю
чинку)•>, пов'язаного з дієсловом saga& 
<<(Він (Бог)) відпочив•> (мається на увазі 
сьомий день відпочинку Бога по шести 
днях творіння); гебр. sabb~&. saba& є 
словами семітеького походження, пор. 

ар. sabata <<nеребував у спокої; відпо
чивав•>, subat(un) <<спокій; сплячка; за
кляклість; (мед.) летаргія; (мед.) пра
вець•>; припущення про тюркське посе

редництво (Mikl. ТЕ! ІІ 162; Korsch AfS!Ph 
9, 669) не має підстав. - Фасмер lV 391; 
К3СРЯ 498; Цьrганенко 460; Преобр. ІІ, 
вьrп. последний 83; Черньrх П 398; Bruck; 
ner 538; Kopaliriski 942; Machek ESJC 
600; Holub-Kop. 366; Holub-Lyer 463; 
КІеіп І 369; Кluge-Mitzka 628; Littmanп 
29; Gesenius 817-818. - Пор. субота. 

[шабашка] <<рештки дерева від ви
користаних будівельних матеріаліВ•> 
ЛПол; - р. [шабашки] <<Непотрібні для 
дальшої праці обрубки дерева, що при
носить тесляр з роботи додому•>; - су
фіксальне утворення від шабаш <<Кі
нець робОТИ>>. -Див. ще шабаш. 

[шабель] (іхт.) <<чехоня, Pelecus 
cultratus L.•>; - р. [шабля, шабель], 
болr. [сабя] «ТС.•> Нед; - утворення, що 
виникло лексико-семантичним способом 

на основі порівняння форми риби з хо
лодною зброєю; російські діалектні від
повідники є, очевидно, наслідком впли
ву з боку української мови або запози
ченнями з неї; на асоціацїі форми риби 
з холодною зброєю вказує й їі латинсь
ка назва Pelecus cultratus, (букв.) <<че
хоня ножова (подібна до ножа)•>. -
УРЕС ІІІ 753; Рьrбьr СССР 182.- Див. 
ще шабля. 

шабельтас <<Портупея•>; - п. szabel
tas; - запозичене, можливо, через поль
ське посередництво з німецької мови; н. 
Sabeltasche - складне слово, що виник
ло на основі слів Sabel <<шабля•> і Tasche 
<<футляр, сумка; кишенЯ•> (свн. tasche, 
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пов'язане із снідерл. taske, гол. tas), яке 
походить з нар.-лат. *tasca ( < лат. 
*taxa) <<доручене завдання; (пізніше) 
винагорода за нього•>, звідки розвинулося 

значення <<Торбинка (що в ній несли 
зароблене)•>. - SW VI 548; Кluge
Mitzka 771. -Див. ще такса', шабля. 

шабер' <<ручний або механічний слю
сарний інструмент для точної обробки 

металевої поверхні•>, шабрувальний, ша
брувати <<обробляти шабером; [звіль
няти металеві речі від іржі ЛЧерк]•>; -
р. бр. болr. шабер; - запозичення з ні
мецької мови; н. Schaber утворене від 
schaben <<Скоблити•>. - СІС2 925; ССРЛЯ 
17, 1226; РЧДБЕ 838; Кluge-Mitzka 
629. - Див. ще шабувати. 

[шабер2 ] (бот.) <<чабер садовий, Sa
tureja hortensis L.•> Mak, [шебер, шебер
ник] <<ТС.•> тж; - фонетичний варіант 
назви чабер (див.). 

[шабєrа] <<Торба•> ЛПол; - бр. [ша
бета] <<Торбинка на поясі•>, п. szabeta 
<<Мала шкіряна чотирикутна торбинка, у 
якій селяни носять приладдя для викре

шування вогню і гроші•>; - не зовсім 
ясне; можливо, виникло на основі сло

ва [шабатура] як його словотвірний ва
ріант за зразком слів типу верета, [ку
бета] і под.; не можна виключити впли
ву з боку білоруської мови або запози
чення з неї. - Див. ще шабатура. 

шаблі <<Сорт біJюго виноградного ви
на•>; - р. шаблu, бр. шабАі; - запо
зичення з французької мови; фр. chab!is 
<<сушня; сорт вина шаблі•> походить від 
назви французького міста Шаблі (фр. 
Chablis). - ССРЛЯ 17, 1226. 

шаблон <<nристрій для виготовлен
ня однакових за формою деталей при 
їх масовому виробництві; (перен.) зра
зок, узятий для наслідування, штамп; 
банальність•>, шаблонізація, шаблонний, 
шаблоновий, шаблонізувати; - р. бр. 
болr. м. шаблон <<Шаблон•>, п. szab!on, 
Ч. ВЛ. sab!ona, СЛЦ. sab!ona, СХВ. шаблон 
<<ТС.•>;- запозичення з німецької мови; 
н. Schablone запозичене через посеред
ниитво голландської мови (гол. scham-
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реlіоеп) з французької; фр. echaпtilloп 
«зразок, проба•>, фр. ст. eschaпdilloп 
<•зразок, шаблон•> є суфіксальним утво
ренням від eschaпdilleг <•робити точну 
мірку (довжини або об'єму) дJІЯ купців•>, 
що походить з лат. scaпdo, -еге <•підні
матися, досягати; скандувати, голосно 

читати•>. - СІС2 925; Фасмер IV 392; 
ІGСРЯ 498; ССРЛЯ 17, 1227; Чернь1х 11 
398; St. wуг. obcych 724; Holub-Lyeг 
463; Юuge-Mitzka 629; Dauzat 262; 
Bloch 237. - Див. ще скандувати. -
Пор. шкала. 

шабля <<ХОЛОдНа зброя (застосову
ЄТЬСЯ кіннотою)•>, шабельник, (розм.) 
шаблЮка, шабельний; - р. сабля, бр. 
шабля, др. сабля, П. szabla, ст. sabla, 
ч. savle, СЛЦ. sabl'a, нл. sabl'a, болr. сабя, 
М. сабjа, СХВ. саб;ьа, СЛН. sab[ja; - за
ГаЛЬНОВИЗНаНоЇ етимології не має; при
пускається давнє запозичення з угорсь

кої мови; уг. szablya <•Шабля•>, (букв.) <•рі
зак•> є суфіксальне утворення від szabпi 
~краяти, різати•>, при цьому наявнісп. ш

пояснюється впливом з боку польської 
мови (помилковим мазурським гіпериз
мом, - ВгUсkпег 538) або старої німе
цької мови, де s- мало шиплячий відті

нок (Machek ESJC 604); гіпотеза про 
зв'язок із тюркська-татарським sab (пор. 
тур. sap <•рукоятка меча•>) (Machek 
ESJC 604; Holub-Kof. 367; Polak LF 70, 
29; Matzeпaueг LF 2 , 241; Bezlaj ESSJ 
Ш 212) викликає сумнів з огляду на 
поширення слова; висловлювалося при

пущення (Венедиктов ИИБЕ 1954/3, 
289-296; Добродомов Зтимология 1968, 
192-194) про походження з протобул
гарської мови (булr. *саби, *шаби з ха
рактерним чергуванням булr. ш : с); 
вказувалося на можливий зв'язок з цсл. 
САБІ\Ь. <•півень•> - форма шаблі порів
нювалася з вигнутим півнячим хвостом 

(Вгuсkпег 538).- Фасмер ІІІ 54\; КЗСРЯ 
398; Ць1ганенко 408; Преобр. 11 243; Ба
лецкий St. sl. ІХ 1-4, 338; Младенов 
566; Skok ІІІ 181-182; Rudпicki Pгast. 
П 107; Вгі.ісkпег ZfSIPh 12, 163; 9, 333; 
Richhaгdt 101; Mikl. Lex. 817. 

шавка 

[шаблячка] (бот.) <•опеньок, Agaгi
cus viresceпs Sch. (Russula)•> Mak; - не 
зовсім ясне; можливо, назву утворено на 
підставі певної подібності високої й тон
кої (нерідко вигнутої) ніжки гриба до 
шаблі (у такому випадку є похідним від 
слова шабля).- УРЕС І 515. 

[шабувати\ (тех.) <•(у гребінників) 
зстругувати напилком боки столярної 
пилки, щоб їі полотно стало тонким і 
придатним до роботи•>, [шаба] (тех.) <•Ша
бер, скребачка; різець•> Нед; - п. sza
bowac; - запозичене (через польське 
посередництво) з німецької мови; н. scha
beп tсвн. schaben, двн. skabaп) <•Скребти; 
(тех.) шабрувати», Schabe <•скребачка•> 
пов'язані з дангл. sceafan, англ. shave 
<<ГОЛИТИСЯ; стругаТИ•>, ДіСЛ. skafa <<СКре
бти, скоблитИ•>, дат. skave, гот. skabaп 
<•ТС.•>; - споріднені з лит. skobti <•довба
ти•>, псл. skobliti, укр. скоблuти. - Ше
лудько 54; SW VI 550; Кluge-Mitzka 
629; Юеіп 1431. - Див. ще скоблйти. 

[шавар] (бот.) <•аЇр тростинний, Acorus 
calamus L.•> ВеНЗн; - п. [szawaг]; -
фонетичний варіант назви шувар (див.). 

Шавка1 (розм.) <<НеВеЛИКИЙ КіМНаТ
НИЙ або дворовий собака•>; - р. (розм.) 
шавка <•Назва маленького непоказного 
собакИ•>; - запозичення з російської 
мови; р. шавка похідне від звуконаслі
дувального шавкать <<дзявкати; [говори
ти невиразно. злегка шепелявлячи]•>, 
пов'язаНОГО З укр. шавкати «ГОВОрИТИ 
невиразно, нерозбірливо, злегка шепе
лявлячи•>; помилково припускалося (Го
ряев 417) запозичення з німецької мо
ви (від нім. Schafeгhuпd <•вівчарка•> ); на 
запозичення з російської мови може вка
зувати жін. р. назви (Шавка, як Жучка 
і nод.), узгодженої з родом російського 
іменника собака (жін. р.) при україн
ському собака (чол. р.) і відповідних 
кличках (Рябка, Бровко і т. ін.). -
Фасмер lV 393; КЗСРЯ 498; Преобр. 11, 
вь1п. последний 83. - Див. ще шавкати. 

[шавка2 ] <•листки капусти, не звиті 
в головку•> ВеБа; - очевидно, результат 
видазміни форми *шамка, утвореної від 
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шамкати, шамотіти <<(про рослини) 
шелестіти•>; пор. іншу назву листків ка
пусти [шелест] ВеБа. - Див. ще шам. 

шавкати (розм.) «Говорити неви
разно, нерозбірливо, злегка шепелявля
чи; (рідк.) утворювати шарудливі звуки; 
[шепелявити] Ме•>, [шавкотсіти] <<(rrpo 
беззубу людину) невиразно говорити• 
Па, шавкотіти <<(підсилювальне) до 
шавкати; [шепотіти; гугнявити] Куз•>, 
[шавка] <<людина, що говоfить шепо
том•> Ва; - р. шавкать << невиразно, 
нерозбірливо говорити]; дзявкати (про 
собак)•>, бр. шсіукаць <<Нерозбірливо го
ворити•>; - звуконаслідувальне слово; 
зіставлення його з хсівкать як із сло
вом, пов' я за ним чергуванням приголос
них (Ильинский ИОРЯС 20 І 4, 178), 
сумнівне. - Фасмер IV 393. 

[шавкун 1 ] <<прилад для чищення ре
мінних поясіВ•> ЛЧерк; - очевидно, утво
рене від шавкотіти (рідк.) <<утворюва
ти шарудливі, шелестливі звуки, шеле
стіти•>; можна припустити, що первісно 
назва була пов'язана з характерним 
шумом, що видає цей прилад під час 

роботи. - Див. ще шавкати. 
[шавкун2 ] <<мускусна качка•>; - сло

во звуконасJІідувального походження 
(від звуків, що видають качки; пор. до 
дієслова шавкотіти приклад з літера
тури: У хлівці тихо шавкотіли кач
ки. - І. О. Вирган. - СУМ ХІ 395). -
Пор. шавкати. 

шавлія (бот.) <<рослина з родини 
rубоцвітих, Sa\via L., один з підвидів 
якої (шавлія лікарська, Sa\via officina\is 
L.) застосовується в медицині•>, (розм.) 
шальвія, [шавлій Mak, шалвій Mak, 
шалвія Нед, шалфей Mak, шалхвея 
Mak, шалфія Mak, шевлія Г, шельвія Г, 
шалвія Г, шаловія ГІ <<ТС.•>, шавлій
ний; - р. бр. шалфей <<шавлія•>, п. 
szafwia, [szofwia, safwija, sofowija], ч. 
salvej, ст. sa\veje, слц. salvia, м. жалфиjа, 
СХВ. жалфиjа, СЛН. zajbe\j «ТС.•>; - запо
зичене через польське посередництво 

із середньоверхньонімецької мови (з даль
шою зміною форми, зокрема метатезою 
на українському грунті); свн. sa\veie 
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<<Шавлія» походить від елат. sa\via <<ТС.•>, 
похідного від лат. salvus <<Здоровий, 
непошкоджений, цілий•>, що пов'язане 
з лат. sa\Os (-utis) <<здоров'я; добро; по
рятунок•>; свою назву рослина одержала 

завдяки цілющим властивостям. - Но
саль 109-11 О; Булаховський Вибр. 
праці ІІ 274; Фасмер IV 400; КЗСРЯ 
499; Преобр. ІІ, вьrп. последний 86; 
Черньrх ІІ 400; Bruckner 540; Machek 
ESJC 601; Jm. rostl. 199; Holub-Kop. 
367; Holub-Lyer 464; Кluge-Mitzka 
621; Wa\de-Hofm. І 472; Юеіп 1377. -
Див. ще салЮт. 

шаг <<дрібна монета (півкопійки)•>, 
шажок <<зменш. від шаг•>; - р. бр. шаг 
<<крок•>, [шаг] <<дрібна монета (2 копій
ки)•>; - пояснюється як утворення, що 
виникло на основі первісного * сяг <<крок•>, 
пор. укр. сягнuстий <<ЯКИЙ робить ве
ликі кроки; широкий (про крок, ходу)•>; 
форма шаг (замість сяг) виникла вна
слідок дистантної асиміляції у зменшеній 
формі слова: шажок < *сяжок з даль
шим узагальненням новішої форми; пер
винне сяг є похідним від дієслова ся

гати; менш переконливі інші спроби по
яснення: пов'язання з цсл. шм" «Жарт•>, 
болr. шега <<ТС.>>, СЛН. sega <<ЗВИЧаЙ, МО
да•> ( Ильинский ИОРЯС 20 І 4, 151; Pe
terssoп AfS\Ph 35, 359), з н. schwingen 
<<Махати•> (Горяев 417), з дінд. khaiijati 
<<кульгає•>, двн. hinkan <<кульгати•> (Pe
tersson AfS\Ph 35, 359). - Фасмер
Трубачев IV 393-394; КЗСРЯ 498; Цьr
ганенко 544; Черньrх ІІ 398; Брандт РФВ 
18, 8; Преобр. ІІ, вьrп. последний 84; 
Sfawski JP 28, 50; Zubaty LF 20, 
405. - Див. ще сягати. 

[шагардай] <<ВИд розважальної гри у 
підлітків•>; - р. [шигарда, чегарда]; -
очевидно, виникло як фонетико-морфо

логічний варіант слова чехарда (див.). 
[шагати] <<ПИхкати, спалахувати, 

вириватися (про полум'я)•>, [шагнути] 
<<ТС.•> (про одноразову доконану дію); -
р. Шагсіть <<КрокуваТИ•>, Ч. sahati <<ТОр
КаТИСЯ; діставати, досягати•>; - утво

рення, що виникло на основі шаг з пер

вісного сяг <<крок, засяr, сягання•>, яке 
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є похідним від дієслова сягати. - Фас
мер-Трубачев IV 393-394; Zubaty LF 
20, 405-406. - Див. ще сягати, шаг. 

шагрень <<м'яка, шорстка шкіра з 
характерним малюнком, яку виготовля

ють зі шкури спини коня, козячих, ове

чих та інших шкур; папір, спеціальна 

тканина для книжкових палітурок і т. ін., 
що своїм виглядом нагадують цю шкіру•>, 
(заст.) шагрен <<ТС.•> Голоскевич, шагре
нювати <<обробЛЯТИ Під ШаГреНЬ>>; - р. 
шагрень, бр. шчьrгрь'rн, п. szagryn, ч. 
СЛЦ. sagren, болг. шагрен, схв. шаг
рен; - запозичене (можливо, за посе
редництвом російської мови) з фран
цузької; фр. chagrin походить від тур. 
чаг. sayry <<Шкіра зі спини коня•> (тур. 
~iigri <<задня частина тварин•>), яке зазна
ло зміни внаслідок зближення з фр. grain 
<<Зерно; гран; зерниста будова каменю•>, 
що походить від лат. granum <<зерно, кру
пинка•>.- Фасмер IV 394; КЗСРЯ 498; 
Преобр. ІІ, вь1n. последний 84; Горяев 
417; Sf. wyr. obcych 725; Ho\ub-Lyer 
463; Dauzat 156; Bloch І 33; КІеіп 1429; 
Lokotsch 140; Ramstedt 319; Gamil\scheg 
201; Littmanп 11 З. - Див. ще гран. 

[шадий] <<сивий; світло-сірий (про 
масть тварин) Нед•>, [шаделuна] (зб.) 
<<Льодяні бурульки на дереваХ>>, (шадуля] 
«Назва корови світло-сірої масті•>, [оша
да Г, ошадина, ошедина ВеЛ] (зб.) <<ЛЬО
дяні бурульки на дереваХ•>, (ошад{ти] 
<<(про дерева) укритися памороззю, об
мерзнути•>; - n. (ст., діал.) szady <<Сі· 
рий, сивий, попелястий; половий, гні
дий (про масть); загорілий, засмалений 
(про тіло); кудлатий, розпатланиЙ•>, ч. 
sedy <<СірИЙ, СИВИЙ•>, СТ. sedivy, СЛЦ. sedy 
<<ТС.>>, ВЛ. sedziwy <<СИВИЙ•>, НЛ. seziwy 
<<ТС.•>; - запозичення з польської мови; 
п. szady споріднене з укр. ciczuй. -
BrOckner 538-539; Machek ESJC 604; 
Schuster-Sewc 1430-1431.- Див. ще 
сідИй. 

[шадкИй] (у словосполученні шадкuй 
тютЮн) <<ВИд тютюну•> Нед; - не 
зовсім ясне; можливо, виникло на основі 
нім. schadhaft <<ушкоджений, зіпсований•>, 

шайда 

напр., у словосполученні der schadhafte 
Tabak <<зіnсований тютюн•> у значенні 
<<вибракований тютюн (нижчого rат)'нку)». 

[шадровий] <<З тріщинамИ•> (Закар
паття); - р. шадра <<ряботиння; віс· 
пинки; віспа•>, (шсідрuна] <<Віспина•>, 
[шадрuвьrй, шадровuтьrй] <<рябий (з об
личчям, побитим віспою).>; - запозичен
ня з якоїсь тюркської мови, поширеної в 
Угорщині і на суміжних, у тім числі ук
раїнських етнічних територіях; пор. чув. 
шатра «віспа; рябий; висипка; кір; вугрі 
(на обличчі)•>, тат. шадра <<ряботиння (на 
обличчі); рябий; нерівний, шерехатИЙ>>, 
шадральt <<рябий, з віспинами; нерів
ний, шерехатиЙ•> і далі башк. шазра 

<<рябий•>, алт. чодур <<ТС.; корявий, шка
рубкиЙ•>; розвиток значення частково 
відбитий татарською мовою: <<рябий•> ~ 
<<нерівний, шерехатиЙ•> ~ «З тріщина
МИ•>. - Фасмер IV 394; Преобр. П, 
вь1п. последний 84; Горяев 417-418; 
Егоров 332; Mikl. EW 336, ТЕ\ ІІ 162; 
Радлов IV 972. 

ШаЙба (тех.) <<Прокладка Під гайку або 
головку гвинта у формі плоского кіль
ця; (спортивне) диск із гуми або пластма
си для гри в хокеЙ•>; - р. бр. болг. шай
ба, п. szajba, ч. слц. sajba, схв. шаjба; -
запозичення з німецької мови; н. Scheibe 
(свн. schїbe, двн. sсїЬа) <<диск, кружок; 
шибка; мішень; шайба•> пов'язане із 
снн. schїve, снідерл. scїve, гол. schijf 
<<ТС.•>, англ. sheave <<Шків блока•>, дісл. 
skїfa <<диск, платівка•>, шв. норв. skiva, 
дат. skive <<ТС.•>, що споріднені з лат. 
sсїріо <<палиця, посох; жезл•>, гр. axi1fwv 
<<Те.», які продовжують іє. *skeip- ( <*skei-) 
<<різати, розділяти•>. - Шелудько 54; 
СІС2 926; Фасмер IV 395; КЗСРЯ 498; 
Чернь1х ІІ 399; Kopa\ir\ski 942; Holub
Lyer 463; Кluge-Mitzka 640; КІеіп 1432; 
Frisk ІІ 733; Boisacq 877. - Пор. скИба, 
скіпетр, шИба. 

[шайда] <<частина ткацького вер
стаТа>>; - п. [szajdy] <<ПіХВИ•>; - оче
видно, виникло на основі німецького за

позичення, пор. н. Scheideblatt <<бердо в 
ткацькому верстаті•> - складне слово, 

перша частина якого Scheide <<ПіХВИ>> 
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утворена від дієслова scheideп (свн. 
scheideп, двн. sceidaп) <<Відокремлювати•>, 
спорідненого з днн. skёоап, данrл. sсёаdап 
(англ. shed), гот. skaidaп <<Втрачати; про
ливати; поширювати•>, а також з лит. 

skfesti <•розводити, розріджувати•>, JJТC. 
~фest <<рОЗКИДаТИ•>, ПСЛ. cediti, укр. Ці-
дuти. - Шелудько 54; Трубачев Рем. 
терминол. 136; Юuge-Mitzka 640-641; 
Юеіп 1433. -Див. ще цідИти. 

шаЙка (розм.) <<Група ЛюдеЙ, ЩО 
спільно чинять розбій; банда•>; - р. бр. 
шайка <<ТС.•>, 11. szajka «ТС.•>, Ч. sajka <<бан
да•>, СЛЦ. sajka <<банда; ЧОВеН•>, болr. 
шайка <<банда; човен•>, м. шаjка <<бан
да; (заст.) човен•>, схв [шсіjка, чайка] 
<<ЧОВеН•>, CJfH. sajka <<ЧОВеН•>; - утворен
НЯ, що виникло лексико-семантичним 

способом від шайка <<Піратська барка>> 
( < <<барка, човен, судно взагалі•>), запози
ченого з турецької мови; пор. тур. ~ayka, 
~ayika <<баржа; (ст.) високий трищогло
вий корабель•>; зіставляється з укр. чай
ка <<Великий човен (у запорожців)•>, звідки 
п. czajka «rc.•>: не пов'язане з н. Schar 
<<натовп; юрба; зграя•> (Горяев 418).
Фасмер IV 395; К3СРЯ 499; Чернь1х ІІ 
399; Bri.ickпer 539; Младенов 690; Skok 
ІІІ 378; Mikl. ТЕ\ ІІ 162, EW 336; Рад
лов lV 926. - Пор. чайка2 • 

[шайність] <<увага, пошана•>, [шай
ность] <<ТС.•>: - п. (рідк.) szajпy <<ЧУ
довий, славнозвісний•>; - утворення, що 
виникло на основі н. Scheiп <<блиск, сяй
ВО•> (свн. sсhїп <<промінь, ясність•>, двн. 
skїп <<блиск•>), пов'язаного з днн. снн. 
дфриз. skїп, снідерл. scijп, дангл. sсїп 
<<блиск•>, а також з гот. skеіпап, дангл. 
sсіпап, англ. shiпe, дат. skіппе, шв. skiпa 
<<СВіТИТИСЯ•>, ЩО СПОріднені зі СТСЛ. 
снrnтн, укр. сЯяти. - Шелудько 54; SW 
VI 556; Юuge-Mitzka 641; КІеіп 1436. -
Див. ще сЯяти. 

[шайнути] <<злетіти вгору; різонути 
Нед; по;~ути (про вітер) Г•>, шайнuй 
<<різкий, жахливий Нед; рвучкий (про 
вітер) УРС•>; - експресивне звукона-· 
слідувальне утворення; можливо, виник
ло на основі контамінації дієслів шагну
ти <<ВИрватися (про полум'я)•> і майну-
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ти <<ШВИдко побігти, полетітИ•>. - Див. 
ще маяти, шаrати. 

шайтан <<злий дух, диявол (у му
сульман).>; - р. бр. шайтан, ч. sajtaп, 
болг. шейтан, м. шеjтан, схв. шеjтан; 
- запозичення з тюркських мов, пор. каз. 

кипч. кирг. тат. шайтан, туркм. шейтан 
<<Шайтан; хитрун•>, тур. ~еуtап <<ТС.•>; 
тюркські форми відбивають запозичене з 
арабСЬКОЇ МОВИ sait~П <<ТОЙ, ЩО ПрОТИДіЄ, 
ВОрОГ>>, ЯКе ПОХОДИТЬ Від rебр. sat~п <<ТС.; 
сатана». - СІС 926; Фасмер IV 395; 
Преобр. ІІ, вьrп. последний 84-85; 
Дмитриев ЛС ІІІ 36; КЗСРЯ 4~9; St. 
wyr. obcych 644; Machek ESJC 538; 
Младенов 692; Радлов IV 928, 996; Mikl. 
ТЕ\ ІІ 164; Littmaпп 3_1. - Див. ще са
тана. - Пор. шатан. 

[шайтур] (зб.) <<дрова•>: - очевидно, 
джерелом запозичення є н. Scheiter(holz) 
(зб.) «nоліна, (букв.) поліна + дерево 
(зрубане)»: складне слово, перша час
тина якого Scheit (мн. Scheiter) <<nолі
но•> пов'язане із свн. schїt, снн. schїt(d), 
гол. [schijd], дфриз. skid, дангл. scїd <<ТС.•>, 
дісл. skїo <<nоліно; лижа•>, двн. skїt (усі 
з пгерм. *skїoa-), спорідненими з псл. 
scit·ь, укр. щит. - Шелудько 54; 
Кluge-Mitzka 641. 

шакал (зоол.) <<Сапіs aureus L., хи
жак родини собачих; (перен., розм.) жа
дібна, хижа людина•>, шакаленЯ, шака
лячий; - р. бр. шакал <<ШаКаЛ•>, П. 
szaka\, Ч. СЛЦ. ВЛ. saka\, болr. М. чакал, 
схв. шакал, слн. saka\; - заnозичене 
через західноєвропейське посередництво 
(пор. фр. chaca\, н. Schaka\) з перської 
мови; перс. sagal (sayal), афг. сауаІ по
ходять з дінд. srga\a; припущення про 
турецьке посередництво, пор. тур. <;akal 
(Преобр. ІІ, вьrп. последний 85; Korsch 
AfS\Ph 9, 494), з фонетичного погляду 
ймовірне лише для болгарської та ма
кедонської форм і для р. l чексіл] «ТС.•>. -
Фасмер fV 395-396; КЗСРЯ 499; 
ССРЛЯ 17, 1242; Взаимод. и взаимообог. 
61: Черньrх ІІ_ 399; St. wyr. obcych 725; 
Machek ESJC 60 І; Ho\ub-Lyer 463; 
Dauzat 156; Bloch 133; К\uge-Mitzka 
632; К\еіп 823. 
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[шакнути] <<Відрубати, відсікти; 
відрізати•> ВєЗа; - не зовсім ясне; 
можливо, виникло на основі запозиче
ного й фонетично видозміненого п. szach 
(> укр. [*шак]) <<звуконаслідування на 
позначення різкого удару, пов'язаного з 
розтинанням (напр., ножем, шаблею)•>, 
szach-mach ~при позначенні подвійного 
удару•>; п. szach можна розглядати 
як фонетичний варіант поширенішого 
ciach <<звуконаслідування, те саме, що й 
szach•> (пор. похідні від нього: ciachac 
<<різати; рубати, колотИ•>, ciachпq_c <<рі
зонути, рубанути•> ); не виключено також, 
що звуконаслідування виникло як афек
тивне утворення на r·рунті п. ciq_c <<Тяти; 
різати, рубатИ•>, що відповідає укр. 
тЯти. - SW VI 550; BrUckпer 60. -
Див. ще тЯти. 

[шакша] <<селезінка у вівці•>; - не
ясне. 

[шал] (бот.) <<оман верболистий, ІпuІа 
he\eпium (sа\ісіпа) L.•>; - не зовсім яс
не; можливо, назва пов'язана з припи
суваною рослині здатністю при вжи
ванні їі в чарах викликати любовний 
шал, пор. іншу їі назву оман. - Но
саль 66-68. - Див. ще шаліти. 

[шалава] <<роззява, повільна, за
барлива людина•>, [шалавистий] <<ПО
вільний, забарливиЙ•>;- р. [шалава] 
~негідник; волоцюга; очманілий; неса
мовитий; дурниЙ•>; - експресивне утво
рення, похідне від ПСЛ. sа\'Ь(jь) <<Шале
НИЙ•> (пор. р. шаЛьІЙ <<ОЧМаНіЛИЙ, НаВі
жениЙ, шалениЙ•>), пов'язаного з укр. 
шал <<несамовитість; гнів, лють•>, шаліти 
~бурхливо виявляти почуття•>. - Фас
мер IV 397; Ильинский ИОРЯС 20/4, 
156. -Див. ще шаліти. 

[шаламатнsі] <<Шум, метушня•>; -
р. шаломут; - складне експресивне 
слово з первісною формою шаломотнЯ, 
перша частина якого шал(о)- пов'яза
на з іменником шал <<стан надмірного 
збудженнЯ•>, а друга (-)матнЯ з дієсло
вом мотатися <<метушитися•>; внаслі
док фонетичних змін початкової форми 
відбулася деетимологізація складного 
утворення. - Фасмер IV 399. - Див. 
ще мотати, шаліти. 

шаландьор 

[шаламок] «єврейська ярмулка•>, 
[шаламейка] <<Єврейська шапка, єврей
ський кашкеТ•> Нед; - р. [шалом6к] 
<<біла валяна шапка•>, бр. [шзламайка] 
<<голова•>; - результат фонетичної видо
зміни форми *шолом6к, утвореної від 
шолом; заміна ненаголошених о на а 
свідчить, що слово виникло в білорусь
ких або суміжних з ними північноукра

їнських акаючих говірках. - Фасмер 
IV 399, 424. - Див. ще шолом. 

[шаламоха] <<Шапинка (грибів)•> 
ВеНЗн; - експресивне утворення, по
в'язане з шалам( 6к) <<єврейська ярмул
ка•>; до подібності шапинки гриба до 

головного убору, шапки пор. назви тієї 
самої реалії в українській літературній 
та в інших мовах: укр. шапИнка (гриба), 
р. шлЯпка (гриба), 11. kapelusz (grzyba), 
н. Hut еіпеs Pilzes, (букв.) <<Шапка гри
ба•> і под. - Див. ще шаламок. 

[шалана] (бот.) <<аЇр тростинний, 
Acorus calamus L.•> Нед; - результат 
фонетичної видазміни голосного основи 
у формі шалина під впливом голосного 
наступного складу. - Див. ще шалина. 

шаланда <<невелике вантажне суд
но; плоскодонний парусний риболовець
кий човен•>; - р. бр. болr. шаланда, 
п. szalaпda; - запозичення з французь
ко'!: мови; фр. chalaпd (сhаІап) <<Шаланда•> 
успадковане зі середньолатинської мови; 
елат. chelaпdium запозичене з середньо
грецької; сгр. хєЛаvбюv <<ВИд судна у 
візантійців•> - слово невідомого похо
дження. - Фасмер IV 397; СІС2 926; 
КЗСРЯ 499; Преобр. ІІ, вьrп. последний 
85; Kopalir\ski 942; Sf. wyr. obcych 726; 
Ho\ub-Lyer 463; РЧДБЕ 838; Dauzat 
157; Bloch 134; Meyer-Li.ibke REW 178. 

[шаландьор] <<рибалка, який ло
вить рибу кітцем, рибальською снастю, 
сплетеною з товстого очерету•> Берл; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. *шаландёр є суфіксальним похід
ним від шаланда, утвореним за допо
могою суфікса -ёр (укр. -ь6р), який 
увійшов до російської мови зі словами 
французького походження (пор. мон
тёр, шофёр, суфлёр з фр. moпteur <<мон-
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тер>>, chauffeur <<шофер>>, souffleur <<суф
лер>>); очевидно, сJюво первісно rюзна
чало рибалку, що ловить рибу з шалан
ди. -Див ще шаланда. 

[шашіп] (присудкове звуконасліду
вальне слово на позначення повільної 
ходи по грязі), [шалапати] <<Шамотіти, 
шарудітИ>> Ме; - очевидно, фонетичний 
варіант до чалсіп з дальшим розвитком 
значення в похідному дієслові: <<іти, 
брьохаючися по грязі•> ~ «ВИдавати ха
рактерний для цього шум•> ~ <<Шамотіти, 
ШарудіТИ>>. -ДИВ. ще чалапатИ. 

шалапут (розм.) <<легковажна, не
путяща людина>>, [шалапута, ша
рапут] Нед, шалапутник «ТС.>>, [ша
лащjтнява] <<Шахрайство, дурисвітст
ВО>>, шалапутство <<легковажні вчинки>>, 
шалапутний; - р. [шалапут, шала
пут, шелапутІ <<Нероба, легковажна лю
дина, гульвіса>>, бр. шалапут, п. szafaput, 
(рідк.) szafaputa <<ТС.>>; - складне сло
во, утворене з прикметника *шалапут
ний, який виник на основі слів шалий 
і (-)путний (пор. безпутний).- Фас
мер IV 400; К3СРЯ 499; Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 411; Ильинский ИОРЯС 
20/4, 157; Doroszewski PF 14, 64.
Див. ще путь, шаліти. 

ШаЛаТИСЯ (розм.) <<ВеШТаТИСЯ>>;
очевидно, експресивне утворення, що 

виникло на основі вихідного шлЯтися 
(див.). .. 

[шалахва] <<ВИд дитячої гри>>; - не
ясне. 

[шалаш] <<халупа•>; - р. бр. ша
лсіш <<курінь, халабуда>>, 11. szafas, (рідк.) 
szafasz <<ТС.>>, слц. sa!as <<дерев'яна ого
рожа, у якій ночують вівці й велика ро
гата худоба під час літнього перебування 
на гірських пасовищах, разом із житлом 
ДЛЯ пастухіВ>>, СХВ. салtіш <<Хутір; ферма>>, 
СЛН. sa!as <<Халупа, Хата; [хлів]"; - запо
ЗИЧеННЯ З угорСЬКОЇ МОВИ; уг. szal!as 
<<пристановище; нічліг; бівак>> походить 
від тур. sala~ <<курінь; ятка (для про
дажу фруктів)>>, що має відповідники в 
аз. salas <<курінь; намен і в тат. ша
лаш. - Фасмер-Трубачев 397; Аку
ленко 137: КЗСРЯ 499; ССРЛЯ 17, 1244; 
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Преобр. ІІ, вь1п. последний 85; Горяев 418; 
Чернь1х ІІ 399-400; BrUckпer 540; Skok 
ІІІ 194; Bezlaj ESSJ ІІІ 215; MNTESz 
І1І 661-662; Jakobsoп IJSLP 1959, І /2, 
276; Радлов IV 352; Mikl. EW 287, ТЕ! ІІ 
150; Lokotsch 143. -Пор. салаш. 

[шалда] <<базіка, пустомолот; нісе
нітниця>> ЛексПол, [шалдfти] <<молоти, 
верзТИ>> ЛексПол, [шалдувати] <<дурити, 
хитруватИ>>; - бр. [шалдь'rга] <<бродяга, 
який вештається без діла>>;- експресив
не утворення, сформоване за допомогою 
суфікса -д(а) від шал{ти (див.). 

[шалиrан] <<шалапут, шахраЙ>>; -
р. [шальrгсін], бр. [шалоган] «ТС.>>, [ша
лаганка] «Легковажна, пустотлива жін
Ка>>; - запозичення з російської мови; 
р. шальrгсін є експRесивним віддієслів
ним утворенням від [шальrгсінить] <<бай
дикувати; вештатися, марнувати час>>, 

яке пов'язується з р. шалuть <<пусту
ваТИ>> (укр. шаліти); можливо, зазна
ло певних семантичних змін унаслідок 

зближення з формально близьким ху
лиган. - Фасмер IV 400; Преобр. ІІ, 
вь1п. последний 86. - Див. ще шаліти. 

[шалина] <<Хаща; (бот.) очерет за
гальний, Phragmites communis L. ВеНЗн; 
(бот.) рогіз ([шашина]), Typha L. ВеНЗн; 
(бот.) рогіз вузьколистий, Typha angu
stifolia L. Mak>>; - не зовсім ясне; мо
жливо, пов'язане з ботанічною назвою 
[шашина]; менш імовірна спорідне
ність із шал{ти (хаща - місце, де лег
ко заблукати). - Пор. шаш. 

[шалій! (бот.) <<цикута отруйна 
(віха, [блекіт]), Cicuta virosa L. Mak, 
Нед; переступень дводомний ([матиця]), 
Bryonia dioica L. (C!aviceps purpurea / 
Sc!erotium) Mak; дурійка (пожитниця 
п'янка), [дурець], Lolium temulentum L. 
Mak>>, [шаленець] <<дурійка, Lolium 
temuleпtum L. Mak; переступень дво
домний, Bryonia dioica L.>>, tшаленuця 
ВеУг, шалітра ВеУг, шаліінка ВеУг, 
шалійка Mak, шаленець Mak, шелець 
Mak, шелій Mak, шалька Нед] <<дурій
ка, Lolium temulentum L.>>; - р. [шалей] 
<<дурман звичайний, Datura stramonium 
L.>>, п. szalej <<цикута отруйна (віха), 



шаліти 

Cicuta virosa L.; (рідк.) блекота чорна, 
Hyoscyamus пiger L.•>; - утворення, 
похідні від шаліти, що пов'язано з от
руйними властивостями рослин, пор. 
синонімічні назви: дурійка, дурець 
іт.ін.- УРЕС ІІІ 719; Нейштадт 
118-119, 414, 484; Попов Лек. раст. 
75-76, 183-184; Носаль 215-216.
Див. ще шаліти. 

шаліти <<ставати надмірно збудже
ним від якогось сильного почуття; ви
являтися бурхливо (про явища природи); 
бути в нестримному русі•>, шаленіти, 
(шалuтися] <<бути шаленим, розлюто
ваним•> Нед, шал, (розм.) шаленець, ша
м!нство, [шаленяк] <<Шаленець•>, [шаль
нИк] <•божевільна людина», шалений, 
[шаленuстий], [шаль, шальово! (присл.) 
<•шалено•>, ошелен[ти, ошалілий, оша
лений; - р. шалеть <•ЧМаніТИ, дуріТИ•>, 
Шалuть <<ПустуваТИ, ЖируваТИ>>, бр. 
Шалець <•ЧМаНіТИ, дуріТИ>>, 11. sza[ec 
~божеволіти, шаленіТИ•>, szalic <<драту
вати, тумаНИТИ, дурИТИ•>, Ч. sa[iti <<Об
МаНЮВаТИ>>, СЛЦ. sia[it' «ТС.•>, болг. ШаЛа 
~жвавість, пустотливість•>, м. шалави 
<<Є пустотливим, жвавим; шаленіє•>, схв. 
шала <<ЖарТ», слн. sc:iliti se <<Жартува
ТИ•>, ЦСЛ. WAI\EH'h <•ШаленИЙ•>; - ПСЛ. 
saliti; походить від раннього псл. *xёliti, 
пов'язаного чергуванням з *xol-; лит. 
selas (<буйство•>, selioti (<біснуватИСЯ>>, 
paselёlis <<безумний•>, що іноді наводять
ся для порівняння (Преобр. П, вь1п. по
следний 86; Младенов 691; Mikl. EW 
337), запозичені зі слов'янських мов; 
спроба пов'язати з гр. халаw <<розпус
каю, даю ВОЛЮ•>, XCXAirppwv <<ЛеГКОВаЖ
НИЙ, безрозсудниЙ•>, вірм. xaf «rpa•> 
(Ильинский ИОРЯС 20/4, 155; Peterssoп 
AfSlPh 35, 167; Lewy ZfSlPh І, 416) ви
кликає сумнів; припущення про спорід

неність ПСЛ. saliti з гр. XГ]f..tW <<Зачаро
вую, приборкую•> як рефлексом іє. 
*kёleiti з первісним значенням <<одурма,
нювати, зачаровувати•> (Machek ESJC 
601, Slavia 16, 184; Holub-Kop. 366-
367) потребує переконливішого обrрун
тування. - Фасмер IV 399; КЗСРЯ 499; 
Чернь1х ІІ 400; BrUckпer 539-540; 

шаль 

Holub-Lyer 463; Skok ІІІ 379. - Див. 
ще нахалом. 

[шаллівий] <<веселий, жвавий, пус
тот ли виЙ•> Бі, [шалівлuвий] <<пустун Пі; 
жвавий, пустотливий, легковажний•> Нед, 
[шаліслuвий] «ТС.•> Нед, [шаловлuвий] 
<•веселий, забавний, жвавиЙ•> Нед; -
р. (шаллuвьrй] <<пустотливий•>, шалов
лuвьrй, бр. (шаллівьt] <<ТС.>>; - нерегу
лярне експресивне утворення, пов'яза
не з шаліти. - КЗСРЯ 499. - Див. 
ще шаліти. 

шалот <•(у словосполученні цибуля 
шалот), Allium ascaloпicum L.•>, шар
лотка (Флора УРСР ІІІ 116), (шарлота] 
«ТС.•> Mak; - р. (лук) шалот <•Шалот; 
шарлотка•>, шарлот <•Сорт часнику•>, п. 
szalotka, заст. szarlotka, ч. sarlotka, salotka 
<<ТС.•>; - запозичене з французької мови 
через посередництво російської і польсь
кої; фр. echalote <•ШаЛоТ; шарЛОТКа•> ус
падковане (зі зміною суфіксальної части
ни) від фр. ст. escaloпe, eschalogne, яке 
через посередництво нар.-лат. *scalonia 
продовжує лат. аsсаІопіа (саера) <•аска
лонійська (цибуля)•>, де лат. ascaloпia є 
похідним від латинської назви міста 
Ascaloп (гебр. 'Asqeloп) «Аскалон•> у 
південно-західній частині Ізраїлю; збли
ження з назвою страви шарлотка вик
ликало майже в усіх слов'янських мовах 
появу паралельної форми зі вторинним 
-р- (типу укр. шарлотка).- Флора 
УРСР ІІІ 1l6; Фасмер IV 400, 410; 
Machek ESJC 601; Matzeпauer 317; Ga
millscheg 334; Dauzat 262; Bloch 236. 

[шалтай] <•Шибеник, бешкетник•>; -
запозичення з тюркських мов, пор. 

тур. ~altak <<сварлива людина; спере
чальник•>; припущувана початкова фор
ма запозичення *шалтак зазнала змі
ни під впливом зближення, формального 
й семантичного, зі словами типу гуль
тЯй, шахрай тощо. 

шаль <•велика в'язана або ткана ху
стка, вовняна або шовкова; [шарф] 0•>, 
[шdлик, шсілік/ <•Шарф•> Ме, [шалін{вка] 
<•Вовняна хустка; шаль•> Нед, [шаліновий] 
<•У вигляді шалі, шарфа Нед; вовняний 
0•>, [шаляновий] <•ТС.•> О; - р. шаль 
<•хустка; тонка вовняна тканина•>, бр. 

371 



шальбір 

.И:Lаль <<хустка; шарф>>, п. szal <<Шаль; 
·шарф>>, Ч. СJІЦ. СЛН. saJ, боJІГ. М. ШаЛ, 
схв. шал «ТС.•>;- запозичене через поль
ське і французьке посередництво з анг

лійської мови; англ. shawl походить з 
перської; перс. sal вважається запозичен
ннм з мови гінді (гінді shal походить від 
назви міста Shaliat, де шалі вперше ви
роблялися); деякі слов'янські форми, мо
жливо, запозичені з перської мови через 
посередництво східних мов. - Фасмер 
IV 401; Акуленко 141; КЗСРЯ 499; Дмит
риев ЛС ІІІ Зб; ССРЛЯ 17, 1254; Преобр. 
ІІ, ВЬІП. последний 86; Черньrх rr 400-
401; St. wyr ~ obcych 643; Bruckner 539; 
Maєhek ESJC 601; Holub-Lyer 463; Ho
lub-Kop. 366; Mikl. ТЕ! ІІ 162; Dauzat 
157; Bloch 134; Кluge-Mitzka 632; КІеіn 
1432; Littmann 113; Lokotsch 143. 

[шальбір[ <,ошуканець, дурисвіТ» 
Нед, шальв[р <<ТС.•>, [шалб[р, шалвірІ 
<<Шахр<JЙ, негідник•> Пі, [шалив[р, ща
ливt(' а, шальвіра] <<ШалапуТ», [шалб{р
ний <<ШахрайськиЙ>> Пі; - р. шалбер 
<<Нероба, гультіпака,>, бр. шалбер <<ду
рисвіТ», п. szalbierz <<Шахрай, ошука
нець>>; - запозичене (можливо, через 
польське посередництво) з нововерхньо
німецької або середньоверхньонімецької 
мови; нвн. schallbar <<Горезвісний; той, що 
має погану славу>>, свн. schalcbrere <<Під
стуnний, злісниЙ>> є суфіксальними прик
метниконими утвореннями (пор. свн. 
schalk <<шахрай, блазень>>), які пов'язані 
із свн. гол. schalk, двн. днн. снідерл. 
дфриз. scalc, гот. skalks, далі з свн. schёl 
<<стрибаючиЙ•>, schёllec <<ТС.>> і споріднені 
З ЛИТ. suoJis <<СТрИбОК>>, ЛТС. suoJis <<КрОК, 
хода•>, дінд. saJabha- <<КОНИК>>, sа!Ога
<<Жаба>>, що продовжують іє. *(s)кеІ
<<стрибати,>; прикметниковий суфікс -Ьаг, 
який походить із свн. -b<:Ere, двн. -Ьагі 
(споріднених з укр. брати), продовжує 
іє. *bher- <<НОсИТИ>>; припущення про 
походження з нвн. Salbader <<Шарла
таН>> (Преобр. ІІ, вьrп. последний 85; Го
ряев 418; Mikl. EW 337) сумнівне; так 
само малоймовірне приписування слову 
(Ушаков IV 1313) як давніх форм тиrrу 
[шальвірь, шалвіра, шаливіра, шальві-
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ра], що виникJІи на українському rрун
ті, очевидно, як народно-етимоJІогічне пе
реосмислення слова внаслідок зближен
ня першої частини зі словами шал, ша
літи, а другої з віра тюркського похо
дження (пор. узб. шалпар, ат. [salbyr\ 
<<безтурботний,>). - Шелудько 54; Фас
мер IV 397-398; Булич ЖСт 1§95, 1, 
70; Bruckner 540; Machek ESJC 601; 
Кluge-Mitzka 633. 

шалмін <<ВИд жіночої сукні,>; - р. 
шалон нонка вовняна тканина ДJІЯ 
підкJІадки,>, шалtjн <<ВИд шовкової ма
терїr», п. szalon <<ТС.>>, схв. шалон <<Вовня
на тканина,>; - запозичене з францу
зької мови (можливо, за посередницт
вом польської й середньонижньоніме
цької); фр. chalon <<Шалон, вид вовняної 
тканини•> (пор. снн. salun, schalun <<ВИд 
тканини; вовняна тканина~) походить 
від назви міста виробництва тканини 
Chalons (sur Marne) <<Шалон (на Марні)>> 
у Франції, що nоходить від нар.-JІат. 
Catalaunї <<КатаJІауні'>, лат. Catuvellauni, 
назви одного з галльських племен; зна

чення українського слова виникло в 
результаті перенесення назви тканини 
шальоіі на виріб з неї. - Фасмер IV 
399, 400. 

[шальопнути] <<викликати шум, 
шарудінНЯ>> ВеЗа, [шелюпнути] <<ТС.>> 
тж; - звуконаслідувальні утворення, 
пор. формально й семантично близькі 
[шелепнути] <<упасти з шумоМ>>, [шо
лопати] <<Шурхотіти, шелестіТИ•>. -
Пор. шелепати. 

[шальтатися] <<Швендяти, шлятися, 
тинятися, вештатися,>; - не зовсім яс

не; можливо, експресивне утворення, що 

виникло на основі семантично й фоне
тично близьких шататися і шлЯтися. 

шалювати (тех.) <<обшивати шалів
кою>>, шал{вка <<тонкі дошки, уживані 
на обшивку стін, покриття дахів; кожна з 
таких тонких дощок,>, [шальовка] «ТС.•>, 
[шальовкиJ (мн.) <<Шалівка; дошка>> Пі, 
[шальованііє] <<обрамлення вікон ша
лівкою>> Л, [позашильовувати] <<забити 
шалівками у багатьох місцях,>; - р. ша
левсіть <<обшивати шалівкою», бр. ша-
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ЛЯВсlЦЬ, П. szaJowac, Ч. saJovati, СJІЦ. 
saJovat' <<ТС.•>, НЛ. saJowy <•шкаралупча
СТИЙ•>; - запозичене (можливо, через 
польське посередництво) з німецької мо
ви; н. schaleп (свн. schal <•шкаралупа•>, 
двн. scala <•ТС.•>) <•обшивати дошками•> 
споріднене з дангл. scealu <•шкаралу
па•>, англ. shale <•глинистий сланецЬ», гот. 
skalja <•цегла•>, а також з р. [скалuііа] 
<<КОра•>, укр. СКала, ЦСЛ. CKOI\bt:A, укр. 
ск6йка <•Черепашка•> (спорідненість з 
цими словами пояснюється тим, що з 

дощок для обшивки не знімалася кора); 
припущення про зв'язок з іє. *ка!- <•Кри
ТИ•> (Горяев 420) не має підстав. - Фас
мер IV 398; Преобр. ІІ, вьІrr. последний 
85; Bri.ickner 539; St. wyr. obcych 726; 
Кluge-Mitzka 633; КІеіn І 390, 1429. -
Див. ще скала1 , скойка. -Пор. шаля2 • 

шалІОпа (обл.) <•Шлюпка, великий 
човен; баркас•> Куз; - п. szalupa, ч. слц. 
вл. salupa, схв. шалупа «ТС.•>; - запо
зичення з німецької мови; н. Schaluppe 
<•шлюпка, великий човен; баркас•> похо
дить від гол. sloep «rc.•>; можливе посе
редництво французької мови (фр. chaloupe 
<•Корабельна шлюпка•> ). - Кluge-Mitzka 
634; Dauzat !58. -Див. ще шлЮп. 

шаля' <•Чаша вагівниці•> СУМ, шаль
ка, шаліка (зменш. від шаля) <<МіШОК, 
у ЯКОМУ даЮТЬ овес КОНЯМ•>; - бр. шаля, 
П. szaJa «ТС.•>, Ч. saJek <•ЧаШКа•>, СЛЦ. saJka 
НС.•>, НЛ. saJka <•ТС.•>, болг. шале <•Не
ВеЛИКИЙ посуд ДЛЯ збираННЯ рідИНИ•>; -
запозичене (через польське посередни
цтво) з німецької мови; н. Schale (свн. 
schale, двн. skala) <•чаша; блюдечко; ша
лька (вагівниця терезів)•> споріднене з 
днн. дісл. skala, що продовжують пгерм. 
корінь *skel- <•різати•>. - Шелудько 54; 
St. wyr. ()bcych 726; Bri.ickпer 539; Ma
chek ESJC 601; Holub-Lyer 463; РЧДБЕ 
838. - Поf. шалювати. 

[шаля2 <•садно (у коня)•> Нед; - ч. 
діал. sal (<біль у ногах (у коня)•>, слц. sial 
«Вид яловичого м'яса•>; - запозичення з 
німецької мови; н. Schale (свн. schal, двн. 
scala) <•Шкірка; лушпайка, шкаралупа•> 
споріднене із снідерл. scale, дангл. scealu 
«тс.•>, а також з гот. skalja <•цеглина•> і 
(поза германськими мовами) з укр. ска-
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Лсl, ЦСЛ. CKOI\bt:A, укр. (;KOLlKa <•Чере
пашка•>. - Machek ESJC 601. - Див. 
ще скала1 , скойка. - Пор. шаля1 • 

шам (вигук на позначення човгання, 
тертя, невиразного мовлення, швидких 

і легких рухів із супровідним шумом), 
шам.оmііЯ <•шелест, шурхіт; метушня•>, 
шам.оmііЯва нс.•>, [шам.ша] ной, хто 
шамкає у розмові•> Бі, [шам.шеііко] «СИН 
шамші•> Бі, шам.кuй, [шам.шdвий] <•Шум
ний, шарудливий, шелестливиЙ•> Куз, 
[шdм.amu] <•Шарудіти, шелестіТИ•>, [ша
м.атГеть] <•Шелестіти; торохтіти•> ЛПол, 
шам. кати (розм.) <•ГОВОрИТИ невиразно; 
( рідк.) шарудіти, шелестіти•>, шам.от{тu 
<•шелестіти•>, шам.тіти, [шам.шuти] <•Ша
мотіти•>; - р. шсім.ать (розм.) <•ЇСТИ•>, 
шdм.кать <•Говорити невиразно•>, бр. 
[шам. j <•ТИХИЙ шурхіТ•>, ( шам.аць] <<ВИКЛИ
кати шурхіт•>, шам.ацець нс.•>; - звуко
наслідувальне утворення; приnущення про 
зв'язок з р. хам. (виг.) <•про жадібне по
їдання», укр. xaм.eлumu <•Насилу жувати•> 
(Ильинский ИОРЯС 20/4, 174) сумнів
не. - Фасмер lV 402, 403; КЗСРЯ 500. 

шаман <•служитель культу, знахар у 
племен, релігія яких грунтується на куль
ті духів, магіЇ•>, шам.аііізм., шам.аіісmво, 
шaм.ciiiumu <•здійснювати обряд шаман
ства; бути шаманом•>; - р. бр. болr. ша
м.аіі <•шаман», п. szaman, ч. слц. saman 
<•ТС.•>, схв. шам.аііu (мн.) <•ТС.•>; - запо
зичене через російське посередництво з 
евенкійської мови; евенк. [шам.аіі] (літ. 
сам.аіі) <•шаман•> є словом, властивим 
усім тунгусо-маньчжурським мовам, ку
ди воно (очевидно, через Монголію) 
проникло як запозичення з індоарійсь
ких мов; пор. тох. ~amane <•буддійський 
чернець•>, що походить від пракритського 
samal)a- <<ТС.•>, ЯКе ПрОДОВЖУЄ діНД. SГa
mal)aS <•аскет-буддист•>; на думку частини 
дослідників (КЗСРЯ 499; Преобр. ІІ, вь1п. 
последний 86-87; Uhlenbeck 303; проти 
Фасмер IV 40 І), слово пов' язане з дінд. 
sama <•СПОКіЙ, МИр, ПОМірКОВаНіСТЬ», 
samayati <•утишує, заспокоює; nідпоряд
ковує; вбиває (у цьому виnадку - злі 
сили)•>; початкова в Індії слово samal)a 
ма"1о значення <•буддійський чернець з 
нижчого класу буддійських священиків, 
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які займалися також лікуванням, чак
лунством тощо•>, що й перенесено на 
функції шамана тунгусоманьчжурсь
ких народів. - СІО 926; Фасмер IV 
401; Kopalir\ski 942; Holub-Lyer 464; 
Уlеіп 1430; Jacobsoп KZ 54, 205; 
ССТМЯ ІІ 59. 

[шамати] <<Налягати на весла•>, 
[шамкати] <<моторно ходити•>, [шам
нути] <<ШВИДКО Пf:ЮбіГТИ, ШМИГНути; на
ЛЯГТИ на весла•>, [шамкИй] <<моторний, 
швидкий•>; - утворене лексико-семантич
ним СПОСОбОМ Від шамати <<ШеЛеСТіТИ•>, 
похідного від звуконаслідувального вигу
ку шам; пор. укр. шморгнути (носом) : 
шморгюjти <<Швидко піти•>, де так само 
позначення шуму (від дії) використо
вується на позначення руху. - Див. 
ще шам. 

[шаматrе] <<Лахміття•> ЛПол; - оче
видно, експресивне утворення, що виник

ло на основі слова шмаття (-є) <<дрантя, 
лахміття•> в ~езультаті його зближення з 
[шаматіеть] <<Шелестіти•> ЛПол. -Див. 
ще шам, шмат. 

!шаміль] (вигук, уживаний як при
судок на позначення обережного виходу, 
втечі когось), шам{ль-шам{ль «ТС.•>; -
звуконаслідувальне утворення. - Пор. 
хаміль. 

[шамка] (іхт.) <•вугор, Anguilla an
guilla L.•> Нед; - не зовсім ясне; мож
ливо, виникло на основі запозиченого з 
російської мови шамаЯ (іхт.) <<Шемая, 
Chalcalburnus chalcoides L. ( Cyprinus chal
calburnus). 

[шамнуть] <<шубовснути, несподіва
но впасти у воду, зануритися у в'язку 
масу•> ЛПол; - р. [шамать] <<КИдати 
щось зі стуком•> Даль, п. szamotac <•сми
кати, тріпати, термосити•>, szamotac si~ 
<<борсатися•>; - звуконаслідувальне утво
рення, похідне від шам з початковим 

значенням <<викликати шум, характер

ний для падіння у воду, в'язку масу». -
Див. ще шам. - Пор. шамати. 

шамот <<випалена при високій тем
пературі вагнетривка глиниста порода; 
цегла, плитка з цього матеріалу або з 
ДОМіШКОЮ ЙОГО•>, шамотовий, шамот-
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ний; - р. бр. шамот, болг. схв. ша
мот, п. szamot(k)a, ч. слц. samot, вл. 
samota; - запозичення з французької 
мови; фр. chamotte походить від chame 
<<морський жолудь•> (назва дана за подіб
ністю форм виливниць з цим черепашко
подібним молюском), запозиченого через 
латинське посередництво (лат. chama) 
з грецької мови; гр. X1lf.J'l <<серцевик (мо
люск)•> споріднене з днорв. gomr, gome, 
двн. guomo <<(бот.) язичоК•>, лит. gomurys 
<<ПіднебіннЯ•>, лтс. gamurs <<Гортань•>, а 
ТаКОЖ З Гр. хащ <<ПерВіСНИЙ, безфор
мениЙ стан світу•>. - СІС2 926; ССРЛЯ 
17, 1260; Boisacq 1050-1051, 1058.
Див. ще хаос. 

[шамотати] <<смикати, щипати•>, 
[шамотатися] <<возитися; смикатися; 
метушитися•>, [зашамотошитися] <<За
метушитися, кинутися швидко щось ро

бити•> Я; - р. [шамкаться] <<копатися, 
баритися•>, n. szamotac si~ <<борсатися; 
борюкатися•>; - звуконаслідувальне екс

пресивне утворення, де в українському 
слові і його польському відповіднику, мо
жливо, слід убачати вплив з боку дієслів 
укр. мотатися <<ШВИДКО рухаТИСЯ В різ
НИХ напрямках», п. motac si~ <<Метатися, 
КИДаТИСЯ•>; ПОв'язаННЯ З Ч. osemetny 
<<оманливиЙ•>, схв. шемет «rак, щоб тяг
ти рибальську сітку•> (Bruckner 540) 
сумнівне. 

шампан (заст.) <<Шампанське•>, шам
панізація (спец.) <<Повторне зброджу
вання в герметично закритій посудині 
виноградного вина з метою насичення 

ЙОГО вуглеКИСЛИМ ГаЗОМ•>, шампанське, 
шампанізувати;- р. (розм.) шампан
ка <<Пляшка шампанського•>, бр. шампан
екає <<Шампанське•>, п. szampan, ч. 

sampan, СЛЦ. sampanske, ВЛ. sampanske, 
болг. шампанско, м. шампаІ-Ь, схв. шам
паІ-Ь, слн. sampanjec нс.•>; - запозичен
ня з французької мови; фр. Champagne 
<<Шампань•> - назва провінції, де було 
вперше започатковано виробництво цього 
виду вина (XVIII ст.); топонім походить 
від нар.-лат. campania, субстантивованого 
прикметника, утвореного від campus <<Від
крите поле•>; форма шампанське виникла 
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з виразу шампанське вин6, який є каль
кою фр. vіп de Champagпe, (букв.) <<вино 
з Шампані•>. - Фасмер IV 403; ССРЛЯ 
17, 1261; К3СРЯ 500; St. wyr. obcych 
726; Holub-Lyer 464; Dauzat 159; КІеіп 
266. - Див. ще кампанія, кемпінг. -
Пор. шампіньйон. 

[шамшінка] <<сорт картоплі•>; -
неясне. 

шампіньйон (бот.) <<Печериця, Agari
cus (Psalliota) Tries•>, шампіньйонниця 
~земельна ділянка або приміщення для 

вирощування шампіньйонів•>: - р. болг. 
шампинь6н, бр. шампіньён, п. szampi
пioп, ч. zampioп, слц. sampinoп, схв. шам
nиІ-ЬОН, слн. sampiпjon; - запозичення 
з французької мови; фр. champignon 
(ст. champaignon, champaignol) похо
дить з народно-латинської мови; нар.-лат. 
(fungus) *campaniolus <<Шампіньйон•>, 
(букв.) <<(гриб) польовиЙ•> є похідним від 
campus <<Поле•>. - СІС2 926; Фасмер 
IV 403; ССР ЛЯ 17, 1261; К3СРЯ 500; 
Преобр. ІІ, вьrп. последний 87; Черньrх ІІ 
401; Holub-Lyer 522; Dauzat 159; Bloch 
135. - Див. ще кампанія, кемпінг. -
Пор. шамшін. 

шампунь <<мильна рідина (порошок) 
ДЛЯ МИТТЯ ГОЛОВИ>>; - р. бр. ШаМ

пунь, П. szampon, Ч. sampon, СЛЦ. СЛН. 
sampon, болг. шампоан, м. шампон, схв. 
шампуинг <<ТС.•>; - заnозичення з анг

лійської мови; англ. shampoo <<Шампунь•>, 
shampooing <<Мити (голову); миття голо
ВИ•> запозичене з мови гінді; гінді champo 
походить від champna <<масажувати, 
тиснути, мити ГОЛОВУ>>. - СІС· 926; 
ССРЛЯ 17, 1261; St. wyr. obcych 726; 
Holub-Lyer 464; Кlein 1430. 

[шамрати] <<Шарудіти, шелестіти», 
[шамрuти, шамрот{ти] нс.», [шам
ряти] <<Те.>>; у виразі сумл{ння шамрає 
<<сумління ремствує (нечисте сумлін
ня)•>, [шамрЯстий] <<грубий; який має 
недолік» Она; - р. [шамрuть] <<ШХміти; 
викликати запаморочення•>, [шамраj <<ПО
рив вітру, шквал; брижі на воді після віт
ру»; - утворення звуконаслідувально
го походження з дальшим розвитком ее-

мантики в бік більшої абстрактності; пор. 
формально й семантично близьке п. szem
rac <<ДЗЮрЧати; ремствувати•>; р. ШаМ
рuть вважається темним словом (Фас
мер IV 403). - Пор. шемрати. 

[шамрашка] <<деталь знаряддя тка
ча для прасування полотна•>; - не зовсім 
ясне; можливо, слово звуконаслідуваль
ного походження, пов'язане з дієсло
вом [шамрuти] <<Шелестіти, шарудіти•>. 

[шамушіння] <<лушпиння•>; - не зо
всім ясне; можливо, звуконаслідувальне 
утворення, похідне від шамшИти <<Ше
лестіТИ•>: розвиток значення: <<Шелестін
ня•> ~ <<Шелестлива маса (лушпиння)•>. 

шана <<Почуття поваги; пошана•> СУМ, 
Нед, шаноба, шановник <<Шанувальник•> 
РУС, шановниця <<ШанувальнИЦЯ>> РУС, 
шанувальник, шануватель, [шанебний, 
шан6бний, шановuтий, шановлuв~й] 
<<шановниЙ•> Нед, [шан{бний] «ТС.•> Куз, 
шанівнuй Нед, шаноблИвий, шановний, 
[шановати] <<Шанувати; (ірон.) ганити•> 
Пі, [шановатисяj <<бути порядним; бе
регтися•> Пі, шанувати «Поважати; [жа
лувати] ВеУг•>, шануватися, пошана, 
пошан{вок, пошановок, пошанування, 
(рідк.) пошан6вання, [пришан6вувати] 
<<Пригощати•> СУМ, ушанувати, уша
нування (вшанування); - р. [ша
но(у)вать] <<Любити, поважати•>, бр. ша
наваць <<берегти; ШануваТИ>>, П. szanowac 
<<Шанувати, береГТИ•>, СТ. SZOПOWaC <<ТС.>>, 
слц. sanovat' <<дбайливо, бережно стави
тися до чогось•>: - запозичене через 

польське посередництво із середньоверх

ньонімецької мови; свн. schбnen <<берег
ти•> (нвн. schonen <<щадити, берегти, ша
нувати•>) пов'язується з свн. sch<Ene (нвн. 
schon <<Прекрасний, гарний, приємниЙ•> ), 
спорідненим із снн. schone, двн. днн. 
skoni, снідерл. scone, гол. schoon, дфриз. 
skёne, дангл. scїene «ТС.•>, англ. sheen 
<<блискучиЙ•>, гот. *skaun(ei)s «Приємний, 
вродливиЙ•>, які зводяться до іє. *(s)keu- / 
(s)kёu- <<Відчувати, примічати, звертати 
увагу•>, що його продовжує також псл. 
cuti, укр. чути. - Шелудько 54; Фас
мер IV 404; Преобр. ІІ, вьш. последний 
87; Witkowski SOr 19/2, 210; Bruckner 
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540; Mikl. EW 337; Osten-Sacken IF 28, 
422; Кluge-Mitzka 675; КІеіn 1433. -
Пор. чути. 

шандал (заст ) <<свічник•>; - р. шаіі
дсіл, ст. шаіідаіі( 'Ь), [саііСJал], бр. шаіі
дсіл, м. шаіідаіі «ТС.•>;- заnозичення з 
тюркських мов; пор. тур. ~amdan ~свіч
НИК•>, ТаТ. sandaJ «ТС.>>; спроба роЗГЛЯДа
ТИ фр. chandelier <<свічник•> як джерело 
запозичення спростовується давнішими 
свідченнями (Горяев 418). - Фасмер IV 
404; К3СРЯ 500; Преобр. ІІ, вьІП. по
следний 87; Korsch AfSIPh 9, 670; Mikl. 
EW 337, ТЕ! ІІ 163; Шisanen Tschuw. L. 
205; Радлов IV 993. 

[шандар] <<жандарм•>; - ч. (розм.) 
saпdar <<Тс.•>; - очевидно, запозичення 
з польської мови; для п. [szandar] «ТС.•> 
джерелом є н. Gendarm <<Жандарм•>, 
110р. також уг. [sandarl «ТС.•> (MNTESz 
ІІІ 121 0), що могло бути частково по
середником при засвоєнні слова. - Див. 
ще жандарм. 

[шандарак] <<Жіноча спідниця з до
мотканого пофарбованого сукна•> Л; -
очевидно, виникло із запозиченого з 
польської мови [аіідарсік] <<спідниця з 
домотканого сукна•> Л, зближеного з п. 
szarak (від szary <<сіриЙ•>) <<ВИД сірої тка
нини•>. -Див. ще андарак. 

[шандарик] (орн.) <<одуд, Upupa epops 
L.•>, [шаіідсірок] (орн.) <<омелюх, Bom
bycilla (Ampelis) garrula L.•> ВеНЗн; -
експресивне лексико-семантичне утво

рення, що виникло на основі зменшено
го від шаіідdр <<жандарм•>; назву шаіі
дсірuк утворено на підставі порівняння 
чубка у птахів цього виду з фуражкою 
колишніх жандармів. - УРЕС ІІ 670. -
Див. ще шандар. 

[шандра'] <<дорога, шлях; поїздка, 
подорож•>; - неясне. 

шандра2 (бот.) <<Трав'яниста рОСЛИ
На родини губоцвітих, стебла й листя 
якої містять ефірні олії, використову
вані в медицині, Marrubium L.; шандра 
іноземна, [nерекіп], Marrubium peregri
num L. Mak; [маточник, Ballota nigra L. 
Makl. пахучка звичайна, [опер], Clino
podium vulgare L. (Calamintha clinopo
dium Bth.) Mak; ельшольція кучерява, 
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[глуха трава], Elsholtzia ciliata, Patrinii 
Garke (Willd.) Mak; розхідник, [котяча 
м'ята], Glechoma hederacea L. Mak; 
глуха кропива, [медунка], Lamium pur
pureum L. Mak; м'ята блошина (бло
ховник), Mentha pulegium L. Mak; м'я
та котяча, Nepeta cataria L. Mak; заліз
няк бульбовий, [чужоварник], Phlomis 
tuberosa L. Г•>, [шаііmа] <<Шандра (зви
чайна) Marrubium (vulgare) L.; м'ята ко
тяча, Nepeta cataria L.•>, [шаііmа ( польо
ва)] <<вероніка широколиста, [конопель
ки], Veronica latifolia L.•> Mak, [шеііда] 
<<м'ята котяча, Nepeta cataria L.•> Mak; -
р. шсііідра <<Шандра•>, бр. шdіідра, шсііі
та нс.•>, n. [szandra] <<м'ята•> (з укр. 
Шаіідра - SW Vf 562), szanta <<ШаНд
ра; (заст.) котяча м'ята, Nepeta L.; !за
лізниця, Sideritis L.; чебрець, Thymus L.]», 
Ч. santa <<КОТЯЧа м'ята>> ( < П. szanta <<КО
ТЯЧа м'ята, Nepeta L.•> - Machek ESJC 
602); - неясне; дотеперішні сnроби по
яснення - виведення від ч. santa <<Шах
раЙ•> (BrUckner 540) і з дінд. candra(s) 
<<блискучиЙ•> (Фасмер IV 404) у зв'язку 
зі схожістю звучання й особливістю 
рослини (білі квіти й білий пушок на 
стеблі) виявилися непереконливими, пер
ша із семантичного й формального по
гляду, друга через неясність шляху запо

зичеІ:JНЯ. - Фасмер IV 404; Machek 
ESJC 602, Jm. rostl. 195. 

[шандриця] <<Частина крила у віт
ряка•>; - неясне; можливо, похідне від 
[шdіідрсі] <<дорога, шлях; подорож•> як 
по.значення рухомої частини крила. 

[шандьор] нас для ламІІИ•> Ва; -
неясне; можливо, експресивне утворення, 

пов'язане з каіідь6р <<рідка юшка•> (див.). 
шанець (військ.) (<земляне ук_ріплен

ня у вигляді рову з насипом•>, [шаііІ-{] 
Нед; - р. бр. болг. м. шсіііец, п. szaniec, 
(рідк.) szar\c, ч. sапсе, схв. шстац; -
запозичене (через польське посередниц
тво) з німецької мови; н. Schanze <<ОКОП, 
шанець, укріплення; корзина із землею•> 
(< пізньосвн. schanze <<в'язка хмизу; 
фашина; шанець•>) запозичене з італій
ської; іт. scanso <<оборона; захист (мн. 
scansi)•> пов'язується з фр. ст. cheance 
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~кидок при грі в кості>> (фр. суч. сhапсе 
<<удача, шано). - Фасмер IV 404; Ше
лудько 54; КЗСРЯ 500; Преобр. ІІ, вьm. 
последний 87; Горяев 418; St. wyr. 
obcych 727; Bruckпer 540; Machek ESJC 
602; Holub-Lyer 464; Младенов 691; 
Кluge-Mitzka 635. -Див. ще шанс. 

lшанк] <<ВИД посуду>>; - п. [szaпek] 
<<міра збіжжя>>; - запозичення із серед
ньоверхньонімецької мови; свн. schaпk 
(нвн. Schaпk) <<Продаж спиртних напоЇВ>>, 
пов'язане із свн. scheпkeп <<Наливати, 
розливати•>, нвн. scheпkeп <<дарувати; 
наливати (вино)>>. - Шелудько 54; 
Кluge-Mitzka 634, 643. - Див. ще 
шинок. 

шанс <<умова, що забезпечує удачу, 
успіХ>>; - р. болr. шанс, бр. шанц, п. 
szaпsa, Ч. SаПСе, СЛЦ. sапса, ВЛ. SaПSa, М. 
ШаНСа, СХВ. ШСlНСа, СЛН. (розм.) saпsa; -
запозичення з французької мови; фр. сhап
се <<щасливий випадок, можливість, 
шаНС>> (ст. сhеапсе <<(щасливий) кидок 
при грі в кості; ставка гравця в кості, 
картяра•>) походить від елат. cadeпtia 
<<Гральні кості•>, утвореного від cadere 
«Падати>>; до розвитку значення пор. 

укр. вuпадок, р. вьtпасть на долю. -
СІС2 926; Фасмер IV 405; КЗСРЯ 500; 
ССРЛЯ 17, 1263; Черньrх ІІ 401; Bruckпer 
540; Kopalir\ski 943; Machek ESJC 602; 
Holub-Lyer 464; Младенов 691; Dauzat 
159; Bloch 135; Walde-Hofm. І 128. -
Див. ще декаданс. 

шансонетка <<пісенька грайливого, 
часом фривольного змісту; співачка, 
що виступає з піснями такого жанру>>, 
шан_сон_етний; - бр. шансанетка, п. 

szaпsoпetka <<Шансонетка (пісня, співач
ка)•>, ч. saпsoпet(k)a, болг. м. шан_сонет
ка, СХВ. Шаfісонета, СЛН. SaПSOПetka 
«шансонетка (співачка)>>; - запозичення 
з російської мови; р. шансонетка є су
фіксальним утворенням від запозичено
го з французької chaпsoппette «Пісенька; 
шансонетка (співачка)•>, яке утворене 
за допомогою зменш. суфікса -ette від 
сhапsоп <<пісня•>, що походить з лат. 
Сапtіо (зн. В. сапtіопеm) «ТС.>>. - СІС2 

926; Фасмер IV 405; КЗСРЯ 500; ССРЛЯ 

шантан 

17, 1263; Kopaliriski 943; Holub-Lyer 464; 
Dauzat 160; Bloch 136. - Див. ще 
кант2 • 

[шантавий 1 ] <<кульгавий» Лизанець 
Тези доп. УжДУ 1965; - утворене від 
запозиченого з угорської мови santa 
<<КУЛЬГаВИЙ>>, пов'язаНОГО З saлtftпi <<КУЛЬ
гаТИ•>, ст. saпtalпi не.•>, що є словами 
слов'янського походження, які спорідне
ні з укр. шататися. - MNTESz ІІІ 
484. -Див. ще шататися. 

[шантавий2 ] <<Подертий, у лахмітті•>, 
[шанталавий] <<ТС.•>, [шанталавець] <<обі
дранець•> Нед, [шанталепа] <<нечуnарна 
людина•> ВеУг; - не зовсім ясне; мож
ливо, експресивне nеретворення слова 

[ шантавий] <<кульгавий•> (<<(*кульгавий) 
жебрак•> ~ <<обідранець; нечупарна лю
дина•>). -Див. ще шантавий 1 • 

шантаж <<ЗалякуваННЯ ПОГрОЗОЮ ВИ
КрИТИ або розголосити з певною метою 
факти, відомості, які можуть скомпро

метувати, зганьбити когось•>, шанта
жИст, шантажний, шантажувати;
р. бр. болг. шантаж, n. szantaz, схв. 
шантажа; - запозичення з французь

кої мови; фр. chantage <<Вимагання•>, по
чаткова (букв.) <<сnівання», утворене за 
допомогою суфікса -age від chanter <<СПі
ваТИ•>; виникло шляхом переносного вжи

вання ексnресивного арготичного виразу 

. faire chanter quelqu'un, (букв.) <<змусити 
когось співати•>. - СІС2 926; Фасмер IV 
405; КЗСРЯ 500; ССРЛЯ 17, 1264; Чер
ньrх ІІ 401; Младенов 691; Kopaliriski 
943; Dauzat 161; Bloch 137. - Див. ще 
кант\ шансонетка. - Пор. шантан. 

[шантай] (бот.) <<собача кропива, 
[псячки], Leonurus cardiaca L.•> Mak; -
очевидно, як фонетичний варіант по
в'язане з [шанта] (польова) (бот.) <<Ве
роніка широколиста, Veronica latifolia L.; 
марубій, Marrubium L.; котяча м'ята, 
Nepeta cataria L.>>, яке саме є варіан
том поширенішого шандра2 (бот.) <<Ма
рубій, Marrubium L.» (див.). 

шантан <<Кав'ярня З відкритою сце
НОЮ для виступів переважно фриволь
ного характеру», кафешантан не.»; -
р. бр. болr. М. шантан_, П. szantan, Ч. 
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слн. santan, схв. шантан; - заnози
чення з французької мови; у фр. (cafe) 
chantant <<(кафе)шантан, кафе, у якому 
співають•> chantant є дієприкметником 
чол. р. одн. теп. часу, (букв.) <<сnіваю
чиЙ•> від дієслова chanter <<сnівати•>, що 
походить від лат. cantare <<сnівати•>. -
ССРЛЯ 17, 1265; Holub-Lyer 464; Мла
денов 691. - Див. ще кант2 , шан
сонетка. 

шантрапа (знев.) <<nуста, нікчемна 
людина; (зб.) пусті нікчемні люди•>: -
бр. шантрапа <<ТС.•>; - запозичення з 
російської мови; р. шантрапа <<ТС.•> не
ясного походження; припускалося запо

зичення з французької мови як видазмі
на французького виразу il ne chantera 
pas <<(він) не буде співати•>, що вжи
вався при відборі дітей кріпаків до пансь
кого хору (фр. chantera є формою 3 ос. 
одн. майбутнього часу від chanter <<сnіва
ти•>, а частка pas <<Не•>, уживана при запе

реченні, походить від лат. passus <<кроК•>, 

пов'язаного з нар.-лат. *passare <<nро
ходити•>); припущення про зв'язок з ч. 
СТ. Santrok, santroch <<дурисВіТ•>, ЯКе ВИВО
ДИТЬСЯ з свн. santrocke <<омана•> (Фасмер 
IV 405; Holub-Kop. 367; Matzenauer 
318) також сумнівне.- К3СРЯ 500; 
Dauzat 536. - Див. ще па, шантан. 

·[шанька] <<торбинка дитини-пасту
ха•> ЛПол; - р. [шаночка] <<Мішечок», 
п. (заст.) szanek <<Міра хлібного зерна 
різного обсягу•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, виникло на основі польського за

позичення szanek (зі зміною роду під 
впливом торба, торбИнка); пов'язан
ня р. [шаііОЧКа) З шанец <<ОКОП, НеВе
ЛИКе укріплення •> ( < н. Schanze <<Польо
ве оборонне укріплення; корзина із 
землею•> - Фасмер IV 404) менш віро
гідне. 

[шапар] <<nродавець церковного ме
ду Пі; дружко (на весіллі); буфетник 
Бі•>, [шапаренко] <<син шапаря•> Бі, [ша
пар(вна] <<дочка шапаря•> Бі, [шапару
вати] <<розносити, наливати напої; друж
кувати, пригощати•> Бі, шапарювеіти 
<<ТС.>>; - фоНеТИЧНИЙ ВаріаНТ СЛОВа Ша
фар (з характерним для української мови 
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nереходом -ф- > -п- у запозиченнях, пор.: 
ПилИп < гр. ФіЛипrщ; гаптувати < 
нвн. heften <<зшивати•> і под.). -Див. ще 
шафар. 

шапка <<ЧОЛОВіЧИЙ убір; [nоКрИТТЯ На 
оборозі ВеУг; шапинка (гриба) Mak]•>, 
[шапа, шапИще] <<Шаnка•> Нед, [шапарь] 
<<Шаnкар•> Г, Нед, шапИнка <<Шаnка гри
ба•>, [шапівка] Куз, [шапурка] «ТС.•> 
Нед, [шапінець] <<ВИд казкової шапки•> 
Нед, шапкар, [шапкарня] <<фабрика з 
виготовлення шапоК•> Куз, [шапкар
ство] <<Виробництво шапок•> Она, [ша
порня] <<вид великодньої гри (підняття 
шапок)» Нед, [шапочки] (бот.) <<nовняк, 
Tagetes erecta L.•> Mak, [шап6чник] 
<<Шапкар Нед; [(бот.) маточник, Petasites 
officinalis Moench.] Mak•>, [шапошник] 
<<Шапкар; вид дитячої гри•>, [шапошкu] 
(мн.) <<вид дитячої гри•> Нед, [шапурИна, 
шапчерИна, шапчорИна, шапчурИна] 
<<Шаnчина•>, [шапурка] <<Мисочка горіха•> 
Нед, [шапучка] <<дитяча гра, що полягає 
в тому, що хлопчики влучають ціпком у 

шапку, яку підкидають угору•>, шапчИна, 
[шапковИтий] <<раболіпниЙ•> Она, шап
куватий (розм.) <<Подібний до шапки», 
шапкувати <<вітатися (знімаючи шап
ку)•>: - р. бр. болг. м. шапка, n. czapka, 
Ч. ВЛ. capka, СЛЦ. ciapka, НЛ. capka, СХВ. 
шапка, СЛН. Sapka «ТС.»; - ЗаПОЗИЧеНе, 
можливо, через середньоверхньонімець
ку (свн. tschapёl, schapёl) зі старофран
цузької мови; фр. ст. chapel, chape (фр. 
chapeau <<капелюх•>) походить від нар.
лат. *cappellus, зменшувальної форми 
від лат. сарра <<рід головного убору•> (для 
якого nрипускається запозичення з кельт

ської); припущення про походження без
посередньо з форми * ka ра внаслідок змі
ни початкового приголосного в * kjа
(Преобр. ІІ, вь1n. последний 87-88) або 
внаслідок контамінації слів *kapa і *серьсь 
(Hujer LF 42, 22) викликає сумнів; роз
біжність між початком слова ш- ( s-) у 
східнослов'янських мовах і с- (cz-) у 
більшості західнослов'янських мов по
яснюється, очевидно, часом запозичен

ня (давнішим у західнослов'янських 
мовах). - Фасмер IV 406; К3СРЯ 500; 
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Черньrх ІІ 40 1-402; Ва нко в БЕ 1960/ 10, 
445; Stawski І 112; Machek ESJC 94; 
Holtjb-Kop. 89; Holub-Lyer 117; Schus
ter-Sewc 1 07; Младено в 691; Bern. І 484; 
Mikl. EW 337, ТЕІ ІІ 162; Korsch AfSIPh 
9, 669; Dauzat 161; Bloch 137. - Див. 
ще капаt, капелЮх. 

[шапюіня] <•коза, чорна коло шиї і 
головИ•> ВеНЗн; - очевидно, пов'язане 
з шапка; пор. [чіп чар] <•Чорний або 
СИВИЙ баран, біЛИЙ КОЛО ГОЛОВИ» ТЖ, 
[чіпчаря] <•чорна або сива вівця, біла 
коло голови•> тж, пов'язані з чіпчик, 
чепець. - Див. ще шапка. 

шаплИк <•Невисока широка дерев'я
на посудина, що має вигляд зрізаної 
бочки; [цебрик Куз; бочка будь-якого 
діаметра, в якій зберігається лід та ви
ловлена риба Берл; великий дерев'яний 
ківш; вид мідного ковша, в якому про
ціджують напої з великих посудин; де
рев'яний кухоль; кухлик з кришкою Бі; 
відлога, капюшон у свиті; ковпачок га

сової лампи ЛПол]•>, [шафлuк] <•Шап
лик, діжка, цебрик•> Нед, [ш( ч)аплuк] 
<•шаплик» Ва; - р. [(півд.) шаплИк], п. 
szaflik <•цебрик•>, слц. (зменш.) saflfk 
від safe\' <<Кругла дерев'яна Посудина З 
двома ручками; невелика діжа•>; - за

nозичення з польської мови; п. szaflik 
<<цебрик•> походить від свн. schaf, scheffel 
(нвн. Schaffel <•діжка; посудина•>), які 
утворені від Schaff <•діжка; шафа•>, похід
ного від дієслівного кореня *skab- <<фор
мувати різанням•> (пор. свн. нвн. schaffen 
<•творити; працювати•>, двн. scaffan <<За
подіювати, сприяти, впорядковувати, роби

ТИ•>), з яким пов'язані також лат. scabo, 
-еге <•чухати; скоблити•>, лит. skobti <•Скреб
ти; зривати•>, псл. skobliti, укр. скоб
лuти. - Фасмер IV 406; Bruckner 539; 
Кluge-Mitzka 631. - Див. ше скоблИ
ти. - Пор. шафа. 

шаповал <•майстер, який виготовляє 
з вовни шапки та інші вироби спосо
бом валяння•>, шаповаленка <•син ша
повала•> Бі, шаповалівна <•дочка шапо
вала•> Бі, [шаповалка] <•валяльниця сук
на•> Нед, шаповальня, [шаповdльний], 
у виразі [шаповальна землЯ] «rлина, що 
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застосовується у сукновальні•> Нед; -
р .. шаповал, бр. шапавал; - складне 
слово, що виникло на основі іменника 
шеіп ( к) а і віддієслівного кореня вал 
від валЯти (пор. паралельне утворен
ня сукновал). - Див. ще валИти, 
шапка. 

шапоклЯк ~складаний капелюх-ци
ліндр (переважно на пружинах)•>; - р. 
шапоклЯк, п. szapoklak; - запозичення 
з французької мови; фр. chapeau claque 
<•складаний капелюх, шапокляк•> - сло
восполучення, що складається зі слів 
chapeau (ст. chapel) <•капелюх•> і claque 
<•складаний капелюх; тріск•>, утвореного 
від clac, звуконаслідувального вигуку для 
передачі хлопання або іншого різкого 

звуку. - Фасмер IV 406; ССРЛЯ 17, 
1269; St. wyr. obcych 727; Dauzat 161, 
180; Bloch 137, 153.- Див. ще шапка. 

Шар1 , шарик, ЗМеНШ. ДО шар; - р. 
бр. шар, болr. (заст.) шар <•Геометрична 
куля; ядро; м'яч•>, м. шар <•земна куля; 
м'яч•>, схв. шіір <•земна куля•>; - ети
мологічно не з'ясоване; спроба виве
дення з проміжного значення «*кругла 
пщІма•>, що могло розвинутися з псл. 

sагь <•пляма; візерунок; колір•>, пор. цсл. 
ШАр'"Ь <•фарба•> (Брандт РФВ 24, 190; 
Ильинский ИОРЯС 24/1, 136), або по
в'язання з гр. х<хра (xaprt) <•голова, об
личчя; ВерХОВИНа>>, дінд. sfras <<ГОЛОВа; 
верховина• (Горяев 419) непереконлисі; 
для української мови не виключене запо
зичення слова з роqйської мови. - Фа
емер IV 406; КЗСРЯ 500; Черньrх ІІ 402. 

шар2 <•верства•>, шаруватий <•скла
дений з шарів•>, шарувати <•ділити на 
шари, верстви•>, нашарування <•напла
стування•>, перешарок <•м'яка речовина 
у проміжках між верствами деревини•>, 

lпідшар] <<нижній шар, підrрунтя•> Куз, 
[п6шар, п6шарок] <•місцевість, простір 
області, країни; напрям•> Нед, пашаро
вий <<розташований шарами•>, прошарок 
<•тонкий відмінний шар між іншими ша
рами.>; - п. [szar] <•верства•>; - очевид
но, утворення, що виникло лексико-семан

тичним способом від шар 1 ; щодо можли
вості семантичного розвитку пор. спів-
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відношення значень слова круг <<КОЛО>> і 
<<ділянка певної площини (зокрема, по
ля)•>. -Див. ще шаІ?'· 

Ішар3 ] <<рЯд>> О, [шарИ] <<ПОКfівля•>, 
[шdр6к] <<рЯд•> Нед, О; - р. [шар <<схил 
покрівлі•>, п. lszar] <<ряд (в'язок соломи 
або ГОНТИ На даху)•>, Ч. SаГ, СЛЦ. siar 
«ТС.•>; - запозичене з німецької мови 
(можливо, за посередництвом польської); 
нвн. Schar (свн. schar, двн. skaгa) <<На
товп, сила, купа; зграя (птахів), косяк 
(риб), велика кількість (низка) однорід
них предметів або істот•> пов'язане з 
дісл. skari <<загін•>, що споріднене з умбр. 
karu <<Частина•>, лат. сагб <<Шматок м'яса; 
тіло», а також із nсл. kora, укр. кора; 
припущення про праслов'янське похо
дження слова (ВгUсkпег 540) не обrрун
товане ні формаJrьно, ні семантично. -
Machek ESJC 602; Кluge-Mitzka 635, 
644; КІеіп 1432. -Див. ще кора. 

[шара] <<великий дощ•> Чередничен
ко <•Питання історії і діал. східнослов. 
мов•> ЧДУ, 1958, 100;- очевидно, фо
нетичний варіант слова Ішdрга] <<сира 
буряна погода•> (див.). 

шарабан <•старовинний чотирико
JІісний екіпаж; легкий однокінний дво
колісний візок, кабріолет; (розм.) віз•>; -
р. бр. болr шарабан, п. szarabaп; -
запозичення з французької мови; фр. char 
а Ьапсs <•Шарабан, відКрИТИЙ фаетон, 
який має кілька рядів сидінь, (букв.) віз 
із лавками•> є словосполученням трьох 

слів: char <<візоК•>, що походить з лат. 
carrus <•Віз, підвода•>, галльського за по
ходженням, яке означало <•віз на чоти
рьох КОЛесаХ>>, ПрИЙМеННИКа а, успад
КОВаНОГО від лат. ad <•до, на, біля•>, і 
Ьапсs, форми множини від Ьапс <•лава, 
лавиця, ослін; банка; лавиця у човні; 

банка (мілина); косяк риби•>, що як запо
зичення походить з герм. *Ьапk-. - СІС2 

926; Фасмер IV 407; КЗСРЯ 500; Пре
обр. ІІ, вьrп. последний 88; Kopaliriski 
943; BrUckner 540; Dauzat 71, 162; Bloch 
64, 138. - Див. ще авантЮра, банка3, 
карета. 

[шараги] (мн.) <<стояча вішалка•> 
СУМ, [шараги] (мн.) Куз; - п. szaragi, 
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СТ. szragi <<ТС.>>, Ч. (розм.) SПJk <<КОЗЛа ДЛЯ 
пиляння дров; підставка, вішалка>>, слц. 
srag\e <<НОШі ДЛЯ ЦеГЛИ або каміННЯ•>, 
[saragl'a] (звичайно у мн.) [saragle, 
salagre І <<Підвісна частина у вигляді дра
бинки в задній або передній частині во
за, де міститься корм для запряжених 
конеЙ•>, схв. шараге, шараг;ье <<драбин
ки на драбинчастому возі для возіння 
сіна•>; - запозичене (через польське 
посередництво) з німецької мови; н. 
Schragen <<козла; станок; катафалк•> по
в'язане із свн. снн. schrage <<дерев'яна 
підставка під стіл з перехрещених дощок•> 

(з пгерм. *skrag- <<бути косим>>, пор. нвн. 
schrag <•КОсИЙ•> ); наявність вставного -а
між двома початковими приголосними 
слова в частині слов'янських мов свід
чить про посередництво угорської, пор. 
уг. saraglya (saroglya) <•зад воза (з пере
хресних дощок); ноші•> (BrUckner 540; 
Machek ESJC 622; MNTESz ІІІ 495-
496). - Шелудько 54; Machek ESJC 622; 
Holub-Kop. 374; Holub-Lyer 471; 
Кluge-Mitzka 677-678. 

шарада; - р. бр. болг. м. схв. ша
рада, П. szarada, ч. слн. sarada; - за
позичення з французької мови; фр. cha
rade <•шарада•> походить від пров. char
rado <•бесіда; балачки (на вечорницях)•>, 
nохідного від сhагга <<розмовляти, бала
кати•>, слова звуконаслідувального по
ходження. - CICZ 926; Фасмер IV 407; 
КЗСРЯ 501; ССРЛЯ 17, 1274; Черньrх 
ІІ 4Q2; St. wyr. obcych 727; Machek 
ESJC 602; Holub-Lyer 464; Dauzat 
162; Bloch 138.- Пор. шарлатан. 

[шаран 1 ] (іхт.) <•Невеликий короп, 
Cyprinus сагріо L.•> Г; - р. [шарdн] <•МО
лодий короп, сазан», п. szaran <•моло

дий короП•>, болг. шарсін <<КороП•>, схв. 
шаран <<Короп; сазан»; - судЯЧИ З на
ЯВНОСТі -р-( -г-) замість -з- ( -z-) в інших 
тюркських мовах, запозичення з бул

гарської, близькоспорідненої з чуваською, 
де відповідне слово не збереглося; на 
запозичення саме з булгарської, а не чу
васької (пор. Фасмер IV 407; Горяев 
418}, вказує і географія поширення слова 
в слов'янських мовах, зокрема в болгар-
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ській і сербсько-хорватській; булг. *saran 
відповідає тур. sazan <<короn•>, тат. са
зан <<сазаН•>; менш nереконливі інші 
спроби nояснення слова: пов'язанням з 
прус. sarote <•короп» (Machek ZfSIPh 
19, 65) або зближенням з лит. zaruotas 
<•ВиблискуючиЙ•> (Trautmann у Фасмера 
IV 408), витлумаченням як похідного 
Від др. шарити <<фарбуваТИ•> (отже, <<СТрО
каТИЙ>>) (Преобр. ІІ, вь1п. последний 88); 
очевидно, випадковою є співзвучність з 

шор. sarayan <•харіус, Thymallus•> (Рад
лов IV 951, 954).- Фасмер IV 407-
408. - Див. ще сазан. 

[шаран2 ] (зб.) <•дрібні уламки криги 
на piui•>; - t?· [шарашь, шар6шь, ше
р6шь, шаршJ <•Перший лід на piui; шу
га (перед утворенням криги),>; - оче
видно, звуконаслідувальне утворення на 

позначення шурхотіння частинок льоду; 
в основі слова могло лежати початкове 
*шараш, пізніше видозмінене під впли
вом слів типу туман, буран і под. -
Фасмер IV 408. 

[шаранецьІ <•дверний гаК•> ВеУг; -
не зовсім ясне; можливо, запозичення 

з угорської мови, пор. р. шаранец <<Ві
рьовка для укріплення рибальської сіт
ки•>, шоранец <•вірьовка, за яку тягнуть 
невід•>, саранец <<канат невода•>, що по
в'язуються З КареЛ. sorar\e «ТС.>>, фін. 
sora <<Передня частина рибальської сітки•> 
(Фасмер IV 408). 

[шарапатка] <<(у гуuульських се
лян) чужа людина у міському одя
зі~; - запозичення з польської мови; 
п. szarapat(k)a, szerepetka «rолота, ле
дар, бідолаха; молокосос; обідранеuь•> 
пов'язуют-ься з n. szary <<сірИЙ>>; приnу
щення про зв'язок польських форм з ч. 
sarap;H <•Шум, гуркіт•>, СЛU~ sarapata «На
віженіСТЬ•> (Machek ESJC 602) викли
кає сумнів. - Bruckner 541. - Див. 
ще сірий. 

шарах (вигук, що вживається як при
судок зі значенням шарахати( ся), [ша
расть] нс.•> Нед, шарахати(ся) <•Не
сподівано різко кидатися кудись•>, ша
рахкати(ся), шарахюjти(ся) <<Тс.»);
р. шарах <<Шарах•>, бр. шарdхацца 
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<•шарахатися•>; - експресивне утво

рення звуконаслідувального походжен
ня. - Фасмер IV 408; К3СРЯ 501; 
Преобр. ІІ, вьrп. последний 88; Горяев 
418; Ильинский ИОРЯС 20/4, 173. 

Шарварок <•(іст.) ДОДаТКОВа ДО ПаН
ЩИНИ феодальна повинність будівниuт
ва та ремонту мостів, шляхів, гребель, 
панських будинків і т. ін.; (перен., розм.) 
напружена робота, здійснювана спільними 
зусиллями; час виконання такої роботи; 
(перен., розм.) безладна метушня, роз
гардіяш; галас, гамір•>, [шайварок] нс.•>, 
шарварка <•безладна метушня; розгар
діяш; tневеликі витрати на земські від
бутки Бі]•>, [шарварщина] (іст.) <•додат
кова до панщини повинність•> Нед; - р. 
[шарварки] <•земські, домашні або сіль
ські повинності, збір на ниХ•>, бр. шар
варка <•дорожня повинність•>, п. szar
wark <•Повинність сільських громад по
стачати людей з кіньми для будівлі або 
ремонту громадських доріг, мостів, nа
рафіяльних uерков тощо; масова робота 
на пана, що не входить до панщини; да

ремна фізична праuя; вид оплати в uexy 
різників; (ст.) метушня, розгардіяш, 
галае»; - запозичене через польське 

посередниитво із середньоверхньонімеuь
кої мови; свн. scharwёrc <•Панщина, що 
відбувається за впорядкованим розподі
лом•> (нвн. Scharwerk <•Панщина; важка 
праuя; побічна робота (мулярів, тесля
рів)•>) є складним словом, утвореним зі 
слів Schar <•натовп, купа (людей); загін 
(військових); зграя (nтахів); косяк (риб)», 
похідного від дієслова scheren <•розріза
ти•>, і wёгс (н. Werk) <•спроба; праuя, 
робота•>. - Фасмер IV 408; Шелудько 
54: Bruckner 541; Юuge-Mitzka 635, 
637.- Див. ще верстат, шар3 . 

[шарга] <•сира, вітряна погода Нед; 
буран ЛПоJІ», [шdрга, шаруга] <<ТС.•> тж, 
[шсіргавицяІ <<негода, вітер з дощем і сні
ГОМ•> Климчук ЛексПол, [шаркdн] <•силь
ний вітер, буря•>, шаруга «негода•>; -
запозичення з польської мови; п. szarga 
<•завірюха, негода•> пов'язується з szarpac 
<•розривати, роздирати•>, а також із ви
тлумачуваними як звуконаслідувальні п. 
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szurgot, р. [шурга] <<заметіль•>, [шурга
нить] <<бушувати, мести•>. - BrUckner 
540-541.- Пор. шарпати. 

[шаргать] (у виразі шаргать оде
жу) <<шарnати, сіnати•> Кур; - n. szar
gac <<бруднити•>; - очевидно, ексnресив
не утворення, близьке своїм походжен
ням до звуконаслідувального шаркати та 
до шарпати; усі три дієслова розгля
даються як сЛова зі сnільним коренем, 

але різними суфіксами. - Brlickner 540-
541.- Пор. шаркати, шарпати. 

[шарrа] <<білий бИК>> ВеЛ; - Ч. sarga 
<<ГНіДИЙ ВіЛ», СХВ. Шарга <<ПеріСТИЙ ВіЛ 
(часто як nрізвисько)•>; - заnозичення 
З угорСЬКОЇ МОВИ; уг. sarga <<ЖОВТИЙ; блі
ДИЙ; (про масть) каштановий, буланиЙ•>, 
sar (заст.) «ТС.•> заnозичене з давньо
тюркської мови, пор. чув. шура, шур 
<~білий•>, сара <<жовтий•>, а також кирг. 
каз. ккалn. ног. аз. тат. сарьt, тур. ст. sап, 

уйг. серик, дтюрк. sагїу «ТС.•>, у мовах 
монгольської родини - монг. шар, бур. 
шара <<жовтиЙ•>; у деяких тюркських 
мовах (булrарській, давньочуваській, 
хозарській) у давні часи, очевидно, ма
ло значення <<жовтиЙ•> і <<білиЙ•>. - Ли
занець Тези доn. УжДУ 1965, 48; Ma
chek ESJC 602; Barczi 265; MNTESz ІІІ 
489-490; ДТС 488; Егоров 339. 

шарrіт <<ЧаСТИНа ТКаЦЬКОГО верста
та, знаряддя, nризначене ДJІЯ снування 

ниток•> Нед, [шарrот] «ТС.•>; - неяс
не; можливо, nов'язане з н. scharen 
<<снувати•> (nри тканні). 

шарж <<малюнок, nортрет, що зобра
жує когось у навмисне сnотвореному, 

смішному вигляді; карикатурна nодібність 
чогось•>, [шаржа] «ТС.•> Она, шаржу
вати; - р. бр. болr. шарж, схв. шііржа 
<<Шарж•>, n. szaria <<ТС.•>; - заnозичення 

з французької мови; фр. charge <<Шарж; 
вантаж; тягар; дорученнЯ•> є віддієслів
ним утворенням від charger «наванта
жувати; доручати; nеребільшувати, шар
жувати~. яке nродовжує нар.-лат. саггі
саге, утворене від carrus <<віз, nідво
да•>. - СІС2 926; Фасмер IV 409; Горяев 
134; КЗСРЯ 501; ССРЛЯ 17, 1277; 
Чернь1х ІІ 402-403; Kopalir\ski 944; 
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Dauzat 163; Bloch 138.- Див. ще шара
бан. - Пор. карикатура, шаржа. 

Шаржа <<ВіЙСЬКОВИЙ ЧИН В австріЙ
СЬКіЙ армії; старшина•>, [шарж] «ТС.>> 
Пі; - р. ШарЖа, шарж (заст.) <<ПОСада, 
ЧИН>>, П. szarza <<ЧИН>>, Ч. sarze <<ЧИН; 
НеВеЛИКа характерна рОЛЬ>>, СЛЦ. sarza 
<<ЧИН•>, м. шаржер <<магазин для заря

джання (у швидкострільної зброї)•>, схв. 
шаржа <<тягар; вантаж•>; - заnозичення 

з французької мови; фр. charge <<nоса
да; вантаж; тягар; доручення; nода

ТОК>>. - Фасмер rv 409; Смирнов 326; 
Kopalinski 944; Brlickner 541; Holub
Lyer 465. - Див. ще шарж. 

[шарий] <<сірий, темно-сіриЙ•> Нед, 
[шаровий] <<сіриЙ•> Нед, [шар{ти] <<Сі
ріти•> СУМ; - бр. шЗрьt <<СірИЙ>>, ч. sery, 
Ч. СТ. sery, СЛЦ. sery, ВЛ. sery, НЛ. sery; -
заnозичення з nольської мови; n. szary 
<<СіриЙ•> сnоріднене з укр. сИвf;Lй, с{рий. -
BrUckner 541; Machek ESJC 605-606; 
Schuster-Sewc 1432.- Див. ще сірий.
По[J. сИвий. 

[шарИло] (бот.) <<синяк звичайний, 
Echium vulgare L.•>, (бот.) <<Краснокорінь, 
Onosma echioides L.•> Mak; - р. lша
рuло] (бот.) <,синяк, Echium vulgare 
L.•>; - утворення, пов'язане з шаріти 
<<робитися червоним; червоніти•>; назва 
nов'язана з тим, що квітки цієї рослини 
можна використовувати для вироблення 
червоної фарби. - Флора УРСР VIII 
384-385. - Див. ще шаріти. 

шарити <<шукати навnомацки; об
мацувати щось; старанно когось (щось) 
шукаТИ•>;- р. шарить, СЛН. sariti «ТС.•>; 
- дієслово звуконаслідувального nохо

дження, можливо, nов'язане з шар
кати; сумнівніші сnроби nов'язати з н. 
scharren <<Скребти; рити, коnати•> (Горяев 
418) і з р. шар <<КуJІЯ•> (Брандт РФВ 
24, 190). - Фасмер IV 409; Преобр. ІІ, 
ВЬІГІ. nоследний 88. -Пор. шаркати. 

шаріти <<ставати червоним (nере
важно про обличчя); виділятися черво
ним або рожевим кольором•>; - р. 
[шарить] <<фарбувати, розnисувати•>, др. 
шар'Ь <<фарба, колір•>, болr. шаря «фар
бую•>, м. шари <<розмальовує•>, схв. ша-
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рати <<розмальовувати, фарбувати», слн. 
Sara <<СТрокатіСТЬ•>, sarast <<СТроКаТИЙ•>, 
стсл. w"p'h <<фарба•>; - очевидно, дав
нє заnозичення з тюркських мов; пор. 

чув. сарла <<фарбуватИ•>, дтюрк. sїг <<фар
ба•>, sїгёі <<художник•>, алт. туркм. каз. 
ккалn. тат. сьtрла <<фарбувати•>, кирг. 
сьtрда, уйг. сирла «ТС.•>, які nов'язу
ються з чув. сар, сара <<фарба•>, алт. 
каз. ккалn. ног. туркм. тат. сьtр, узб. сир 

«ТС.•>, уйг. сир <<Лак, глазур•>, пор. і монг. 
калм. шир <<фарба•>; існує також nри
nущення (Arnim ZfSIPh 9, 406) про те, 
що безnосереднім джерелом заnозичення 
є тюрк. saryy <<білий; жовтий•> (пор. укр. 
[шарп:і] <<білий бик•>); сnроба nов'язан
ня з сuзий (Petersson BSI. Wortst. 28) 
викликає сумнів. - Фасмер IV 406-
407; Младенов 691; Георгиев Бмг. етим. 
и оном. 33; Skok ІІІ 382; Егоров 183, 
184. - Пор. шарrа. 

[шаркантьов] <<остроги•> ВеУг; -
заnозичення з угорсько"і. мови; уг. sar
kantyu <<острога•> nохідне від дієслова 
serkenteni <<сnонукатИ•>, що nов'язується 
з іменником sarok <<n'ята; nідбір (на 
взутті)•>, є, очевидно, словом фіно-угорсь
кого nоходження. - Балецкий St. sl. ІХ 
1-4, 381; Barczi 266; MNTESz ІІІ 493, 
496-497; MSzFUE ІІІ 593-594. 

[шаркань] <<Остроги•> ВеУг; - ре
зультат скорочення слова [шаркантьов] 
нс. •> (див.). 

шаркати <<ВИКОНуВаТИ ЯКУСЬ дію 
(скребти, терти тощо), сnричиняючи ше
рех, шарудіння; човгати ногами; вітаю
чи когось з особливою шанобливістю, ро
бити рух ОДНіЄЮ НОГОЮ ДО другоЇ•>, Шарк
нути, шаркотІти, шархати, шаркун 
~той, хто ходить, шаркаючи ногами•>, 
[шаркuй] <<nроворний, швидкиЙ•>, шарк 
(виг., розм.); - р. шаркать, бр. шар
каць; - утворене від звуконаслідувально
го шарк (пор. дзвЯкати від дзвяк). -
Фасмер IV 409; ІGСРЯ 501; Шахматов 
ИОРЯС 7/2, 335; Преобр. ІІ, вьш. nослед
ний 89; Горяев 418. - Див. ще шарити. 

[шарлай] (бот.) <<волошка nерлиста, 
Centaurea margaritacea L.•>; - не зо
всім ясне; можливо, виникло на основі 

шарлатан 

слова шарлат <<nурпур•> у зв'язку з ро
жевим кольором віночка рослини. -
Федченко-Флеров І 020. 

шарлат (заст.) «nурпур; [одяг чер
воного кольору] Нед•>, (заст.) шарла
тqвий; - р. шарлат <<червона ткани
на•>, ст. [шарлат'Ь] <<назва сорту сукна•>, 
[скарлат'Ь, скорлат'Ь] <<назва дорогої 
тканини•>, n. szartat, szkartat <<Яскраво
червона барва; ВИД ТКаНИНИ>>, Ч. sar\at 
«ТС.», СЛЦ. sarlat «багреЦЬ•>, ВЛ. sarlato
wy <<червоного кольору•>, нл. sarlat <<ЯС
краво-червоний колір•>, схв. скрлет <<баг
рянець, nурпур; скарлатина•>, слн. skrlat 
<<Яскраво-червоний колір; дорога тканина 
nурnуравого кольору»; - заnозичене че

рез nольське nосередництво із середньо

верхньонімеLLької мови; свн. scharlat 
(нвн. Scharlach) <<багрець, яскраво-чер
воний колір•> nоходить із елат. scarlatum 
«Яскраво-червона фарба». - Фасмер rv 
409-41 О; Пр~обр. ІІ 295; Brl.ickner 541; 
Machek ESJC 603; Holub-Kop. 367; 
Holub-Lyer 464; Кluge-Mitzka 636. -
Див. ще скарлат. - Пор. шарлах. 

шарлатан <<неук, невіглас, що ви
дає себе за знавця; той, хто обдурює ко
гось•>, шарлатанство <<nоведінка, вчинки, 
властиві шарлатанові; безсоромний об
ман; нісенітниця, якою морочать людеЙ•>, 
[шарл6та] «Шантраnа; дітвора•>, шар
латанити <<бути шарлатаном; займа
тися шарлатанством•>; - р. бр. шар
латан, П. szar\atan, Ч. СЛЦ. СЛН. sar\atan, 
бощ. шарлатанин, м. шарлатан, схв. 
шарлатан; - запозичене через францу
зьке nосередництво (фр. charlatan <<Шар
латан•>) з італійсько"і мови; іт. ciarlatano 
«шарлатан» розглядається як утворен

ня від дієслова звуконаслідувального nо
ходження сіагІаге <<базікати•> або як ре
зультат видазміни слова cerretano <<Шар
латан•>, яке сnочатку мало значення 

<<Мешканець Cerreto (Черрето)•>, жителі 
якого колись нібито займалися продажем 
фальшивих ліків. - Фасмер IV 410; 
ІGСРЯ 501; Преобр. ІІ, вьш. nоследний 89; 
Горяев 418-419; Черньrх ІІ 403; Brlick,
ner 541; Kopalinski 943; Machek ESJC 
603; Holub-Kop. 367; Holub-Lyer 464; 
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Младенов 691; Dauzat 163; Gamillscheg 
208; Bloch 139; КІеіn 269. 

шарлах «фарба яскраво-червоного 
кольору•>, шарлаховий <<Яскраво-черво
ниЙ•>; - р. шарлах <<rтурnурна тканина•>, 
Ч. СЛЦ. sar\ach <<СКарлаТИНа•>, ВЛ. sar\ach 
<<яскраво-червоний колір, багрянець•>, м. 
шарлах <<СКарлаТИНа•>, СХВ. шарлах 
«ТС.•>; - заnозичення з німецької мови; 
н. Scharlach <<багрець, яскраво-червоний 
колір; скарлатина•> усnадковане із серед
ньоверхньонімецької мови; свн. scharlach 
є результатом видазміни свн. scharЩ nід 
вnливом свн. lach <<Простирадло; nолотно•> 
(нвн. Laken). - ССРЛЯ 17, 1284; Фас
мер rv 410; Преобр. ІІ, ВЬІП. nоследний 89; 
Holub-Kop. 367; Holub-Lyer 464; Кlu
ge-Mitzka 636. - Див. ще скарлат, 
шарлат. 

шарлотка (кул.) <<солодка страва із 
заnечених з яблуками сухарів, nоnе
редньо намочених у молоці з яйцями•>; -
р. шарлотка, заст. шарлота, бр. шар
лотка, n. szarlotka; - заnозичене (мож
ливо, за nосередництвом nольської) з 
французької мови; утворене за доnомо
гою суфікса -к (а) від фр. charlotte <<шар
лотка•>, що nоходить від французького 
жіночого імені Charlotte, яке відnовідає 
чоловічому Charles, що продовжує ла
тинізовану форму Carolus германського 
імені КагІ(-) <<Карл•>; nричину nов'язан
ня назви страви з ім'ям не з'ясовано (ви
словлювалося nриnущення, що формою 
nиріг нагадував жіночий каnелюшок). -
Фасмер IV 410; КЗСРЯ 501; St. wyr. ob
cych 727.; Gamillscheg 208; Bloch 1 39; 
Dauzat 163; Dauzat Dict. des noms 112; 
КІеіn 269. - Див. ще Карл. 

[шарлЯк] <<столярна замазка для за
мазування щілин у дереві•>; - n. szelak, 
[szarlak] «ТС.•>; - заnозичене з німець
кої мови через nосередництво nольської; 
нвн. Schellak nоходить від гол. schellak, 
складного слова, утвореного nоєднання~ 

гол. schel <<риб'яча луска•> (за nодібніс
тю до неї тонких nластинок лаку), сnо
рідненого з н. Schale <<Лушnайка•>, і Lack 
<<лак•>. - Кluge-Mitzka 633, 642. -
Див. ще лак\ шаля1 • 
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[шармакИ] <<n'ятиріжкові дерев'яні 
вила•> Мо; - усічена форма слова баш
тармаки «ТС.•>. - Див. ще баштар
мак. - Пор. бармакИ. 

шарманка <<катеринка (невеликий 
механічний орган без клавіш у вигляді 
коробки з лямкою, що надівається на 
nлече)•>, шаршінщик; - р. шарманка, 
n. szarmantka, (рідк.) szarmant katrynka 
«ТС.•>; - заnозичене з nольської мови 
(можливо, через російське nосередницт-
-во}; n. szarmantka виникло на основі 
словосnолучення szarmant katrynka (пор. 
іншу назву інструмента - катерИнка), 
яке відбиває заnозичене німецьке слово
сnолучення Scharmante Katharine ~чарівна 
Катерина•>, що є nочатком nісні, яку 
нібито часто грали на шарманці; н. 
scharmant(e) <<чарівниЙ•> nоходить від 
фр. charmant «ТС.•>, nов'язаного з charmer 
<<зачаровувати, захоnлювати, nолонити•>, 

відіменникового утворення від charme 
«чари, чарування•>, що nоходить від лат. 
carmen <<Вірш, nісня; чарівна nісня; nро
рікання, вислів оракула», яке nов'язу
ється з *canmen і далі з cano, -еге <<Сnі
вати; СКJlадати; творитИ•>. - Фасмер rv 
410; КЗСРЯ 501; ССРЛЯ 17, 1285; Го
ряев 419; Чернь1х ІІ 403; SW VI 568; 
Кluge-Mitzka 636; Dauzat 163; Bloch 
139. - Див. ще кант2 • - Пор. кате
рИнка. 

шарнір; - р. бощ. шарнuр, бр. шар
нір, П. szarnier, Ч. sarnyr, СЛЦ. sarnier, 
СХВ. шарнйр, СЛН. sarnfr; - заnозичене 
(через німецьке nосередництво, н. Schar
nier) з французької мови; фр. charniere 
«шарнір, рухоме з'єднання двох частин 
механізму на осі•> походить від нар.-лат. 
*cardinaria, утвореного від лат. cardo 
<<дверний гак; вісь; центр•>. - СІС2 927; 
Фасмер IV 410; КЗСРЯ 501; ССРЛЯ 17, 
1286; Чернь1х ІІ 403; Holub-Lyer 465; 
Fremdworterbuch 566; Dauzat 163.
Див. ще кардинальний. 

шарнути1 (розм.) <<Кинутися nошу
кати Г; у словосnолученні шарнути по
під (щось) - засунути nід щось nали
цю, щоб його дістати Нед•>; - nохідне 
від шарити на nозначення швидкої од
норазової дії (пор. курнути від курuти, 
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стрибнути від стрибати і nод.). -
Див. ще шарити. 

шарнути2 (розм .) <<тернути; штовх
нути; шаркнути (ногою) СУМ; [удари
т.и; різонути] Нед>>, шарнутися (розм.) 
нернуТИСЯ>>; - ПОХідне Від шаркати 
на nозначення одноразової дії, що ви
никJю в результаті виnадіння -к- з фор
ми шар( к) нути.- Див. ще шаркати. 

шаровари <<широкі штани, зібрані 
біля кісточок, nоширені в минулому в 
Україні; штани nодібного крою, харак
терні для східних народів; nодібні до 

них сnортивні штани>>, шальвари (заст.) 
<<ШароварИ>>, (utapaвapul нс.>>; - р. 
шароварьt <<ШароварИ>>, Шальварьt, бр. 
шараварьt, n. szarawary, ст. (одн.) sza
rawara, ст. szalawary, рідк. szalwary, ч. 
saravary, СЛЦ. saravary, sarovary, боJІГ. 
шалвари, М. шалвари, СХВ. шалваре. 
<<ТС.•>; - заnозичення з іранських мов, 
яке до слов'ян, очевидно, проникло в 
різний час і різними шляхами: безnосе

редньо з давньоіранських мов - від ір. 
*saravara- ( < *scaravara-) «ШтанИ•> (ша
ровари бачимо ще на давніх зображен

нях скіфів); ця форма відбита в укр. 
(шаравариІ і п. szarawary (звідки, оче
видно, й ч. слц. saravary); форма ша
ровари, р. шароварьt виникла, мабуть, 
як гіnеризм, викликаний nомилковим 
сnрийняттям другого від nочатку слова 

-а- як з'єднувального -о- складного сло
ва, пор. р. водавоз і nод.; nізніше заnо
зичене через nосередництво тюркських 

мов з новоnерсько'і, пор. нnерс. salvar 
<<ШТаНИ>>, тур. ~alvar <<шароварИ>>; в обох 
виnадках nід вnливом слов'янських 
pluralia tantum тиnу штанИ, черевИки, 
ножиці (на nозначення nредметів, що 
складаються з двох частин) слово на
було в слов'янських мовах множинної (у 
давнину двоїнної) форми; nриnущення 
про nоходження турецької форми від нгр. 
crapaf3apa, аара/3ама, axpaтrapat «ша
ровари>> (Преобр. ІІ, вьш. nоследний 90) 
позбавлене підстав. - Фасмер-Труба
чев IV 410; ІGСРЯ 501; Дмитриев ЛС 
ІІІ Зб; Корш ИОРЯС 11 / 1, 270; Чернь1х 

шаросіти 

ІІ 403-404; Brlickner 540; Kopalinski 
943; Holub-Lyer 465; Mikl. EW 337, ТЕІ 
ІІ 164; Радлов IV 967; Lokotsch 147. 

шарпанИна (кул., заст., часто в 
словосnолученні баба-шарпанИна) <<стра
ва з борошна, масла, яєць та нарізано
го тонкими смужками замороженого чи 

солоного м'яса або риби СУМ; рід nіс
ної страви із nшеничного тіста, риби, 
коноnляної олії тощо Г>>; - лексико-се
мантичне утворення, що виникло на ос

нові слова шарпанИна, очевидно, в 
розумінні «Метушня, біганина>>, які ви
магалися у зв'язку з приготув~нням 
страви; не виключена можливість ви
никнення слова з первісного сJювоспо
лучення *(страва) баба(м) шарпанИна, 
тобто <<страва, що завдає жінкам (бабам), 
що П готують, багато метушні, клоnо
ту>>. - Див. ще шарпати. 

[шарпанка] <<сорт картоnлі»; -
неясне. - Пор. шампанка. 

шарпати <<ТЯГТИ, СМИКаТИ», шар
патися <<смикатися; [рватися на шмат
ки Пі]>>, шарпак <<обідранець>>, шарпа
нИна <<шарnання; дрантЯ•>, (шарпсітий] 
<<Обірваний, обдертиЙ>> Пі, (ошарпнути] 
<<nоранитИ>> Нед, обшарпанець <<обідра
нець>>, (ошарпанець] «rC.>>, (пошартjш
ка І <<докучлива ломота, біль>> Нед, [по
шар пушки] «Смикання в різні боКИ>>, 
шарп (виг.); - р. (шарпать] <<рвати, 
смикатИ>>, бр. шdрпаць, п. szarpac, слц. 
sarpat' «ТС.>>; - очеВИДНО, звуконаслі
дувальне утворення, nов'язане з nодіб
ними українськими і взагалі слов'янсь
кими звукозображувальними словами з 
кореневими приголосними ш-р( -) nри 
різних розширювачах nриголосних ос
нови і різноманітному вакалізмі кореня 
тиnу шар-ити, шар-к-ати, шер-х

отіти, шур-х-отіти, пор. також р. 
шорк-ать, шорах; з огляду на це сум

нівними видаються сnроби розгляда ти 
слова як заnозичення з неслов'янських 
мов - через nольську мову від свн. 

scharben <<різати, скребтИ>> ( Фасмер IV 
411; Преобр. ІІ, вь1n. nоследний 90), із 
свн. форми scharpen «rC.>> (ЧерньІх 203), 
так само, як і nошуки зв'язків з лат. сагро 
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<<зриваю•> (Горяев 419). - BrUckner 
541. - Пор. шарити, шаркати. 

[шарпатИ:ння] (заст.) <<Корnія (ви
смикані зі старого nолотна нитки, які 
вживали замість вати та марлі як nере
в'язувальний засіб)•> Нед; - очевидно, 
утворене від слова [корпuннє] <<корnія•> 
Нед, що виникло на основі заnозичення 
з німецької або голландської мови (пор. 
нвн. ст. Сагріе, гол. karpie «ТС.•>) у ре
зультаті його зближення з дієсловом 
шарпати <<СМИКаТИ•>. - ДИВ. ще КОр· 
пія, шарпати. 

[шарпун] «?•> (у тексті: Шарnони 
мене, Боже, своїм шарпуном на мене, 
на жінку і на моїх діток. - Лохв. nов.); 
- не зовсім ясне; можливо, ексnресивне 
nохідне від шарпати (шарп(о)нути), 
тоді в цьому тексті, що є частиною за
мовляння, воно nозначає засіб, яким 
Бог може вuшарпнути <<ВИрватИ•> роди
ну з якоїсь біди. -Див. ще шарпати. 

[шартий (у виразі шарті дожжо
ве)] <<СильниЙ•> ? Нед; - не зовсім ясне, 
можливо, ексnресивне утворення, nохід
не від [шара] <<великий дощ•>. - Див. 
ще шара. 

шартрез <<сорт міцного nахучого лі
керу•>; - р. шартрёз, бр. шартр:!Jз, ч. 
sartreska, chartreuska, схв. шартрёз; -
заnозичення з французької мови; фр. 
chartreuse утворене від Chartreuse, на
зви одного з найстаріших монастирів 
картезіанського чернецького ордену, в 
якому виготовлявся цей вид лікеру. -
Фасмер IV 411; Holub-Lyer 203, 465; 
Dauzat 164; Bloch 140. 

шарувати1 <<енергійно терти; мити; 
чистити•> СУМ, [шаровати] <<Витирати, 
МИТИ•> Пі; - р. (шаровать] <<ЧИСТИТИ, 
мити (nіском або nоnелом)•>, бр. шара
ваць «Терти, ЧИСТИТИ•>, n. szarowac, SZO· 
ГОWаС, (szurowac] <<МИТИ, СКребТИ, СКОб
ЛИТИ•>, Ч. SOUГovati, СЛЦ. savrovat', ВЛ. 
sur(ow)ac, НЛ. SUГOWas «ТС.•>; - заnо
зичене через nольське nосередництво 

із середньонижньонімецької мови; снн. 
schйr.en <<чистити•>, nов'язане із снідерл. 
scйren, сангл. scouren, дат. skure, шв. 
skura, нвн. scheuern <<терти, мити•>, nохо
дить зі старофранцузької мови; фр. ст. 
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escurer (фр. ecurer <<ЧИСТИТИ•>) усnаДКО
ване через nосередництво середньола

тинської мови (елат. scurare) з лат. ехсu
гаге, утвореного за доnомогою nрефікса ех

<<З-, ви-•> від curare, cilro <<турбуватися, до
глядати•> (у давнину йшлося про чищен
ня зброї). - Фас~ер IV 410; Brlickner 
552; Machek ESJC 619; Кluge-Mitzka 
644; Dauzat 225, 266; ВІосІі 196, 242; 
КІеіn 1402; Ernout-Meillet 159; Wal
de-Hofm. І 314. - Див. ще екс-, ку
ратор.- По~. шурувати2 • 

шарувати (с.-г.) <<розnушувати rрунт, 
обробляючи саnою чи спеціальним ме
ханізмом міжряддя nросаnних культур 
(nереважно цукрових буряків)•>, [шарів
нuця] <<Сапа•> Ва, [шар6ваня] <<Шаров
ка; nолільний сезон•> Ме, шар6вка, 
шарувальниця, [шарувfльник] <<Саnаль
ник, nолільник•> Ме, перешар6вка; -
р. шаровать <<Шарувати•>, бр. шара
ваць; - заnозичення з німецької мови; 
н. scharren (свн. scharren) <<Скребти, ри
тися; шаркати (ногами); рити, коnатИ•> 
nродовжує іє. *(s)kars- <<Скребти; дряnа
ТИ•>, з яким nов'язані також лат. carrere 
<<чесати (вовну)•>, carduus <<будяК•>, nсл. 
*korsta, укр. короста. - Кluge-Mitzka 
637; Walde-Hofm. І 173-174. - Див. 
ще короста. 

[шарудити] <<(про nтахів) щебета
ти, цвірінькати•> Нед; - не зовсім яс
не; можливо, виникло з якогось nервіс
ного звуконаслідування в результаті йо
го зближення з шарудіти (звуковий 
комnлекс із шиnлячим звуком на nо
значення цвірінькання nтахів для ук
раїнської мови є неnриродним). 

шарудіти «Видавати слабкий шерех, 
шелест; шукати навnомацки, сnричиняю

чи слабкий шерех, шелест•>, шарудлИ
вий; - звуконаслідувальне утворення, 
у своїй словотвірній основі шару- сnе
цифічне для української мови. 

шарф <<зіткана чи зв'язана річ верх
нього одягу у вигляді довгої смуги, якою 
кутають шию, накривають голову або 
nлечі; (заст.) кольоровий nояс або nо
в'язка через nлече, що були розnізна
вальним знаком генеральського та офі
церського звання в дореволюційній ро-
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СІИСЬКІИ арміЇ•>, [шарфа] «ТС.>> Куз; -
р. боJJГ. шарф, п. szarfa <<Стрічка; шарф; 
шовкова пов'язка через nлече•>, ст. szarpa 
<<ТС.•>, ч. сJщ. serpa <<широкий nояс зі стріч
КИ•>, СЛЦ. Sarpa <<Перев'язь; шарф>>, СХВ. 
ешарnа (ешарфа) <<Шарф, nерев'язь (у 
nарадному офіцерському обмундируван
ні)•>, СЛН. sarpa «ТС.>>;- ЗаПОЗИЧене tмож
ЛИВО, через німецьке nосередництво, н. 
ст. Scharfe від Scharpe) з французької мо
ви; фр. echarpe <<nов'язка; nерев'язь•> ус
nадковане від франкської мови; франк. 
*skerpa (>фр. ст. escarpe, escherpe) сnо
ріднене з англ. scarf <<шарф~. а також з 
лат. scirpa, scirpea <<nлетений кошик•>, 
scirpeus <<очеретяний; nлетенИЙ•>, scirpus 
<<ОЧерет•>. - Шелудько 55; Фасмер rv 
411-412; КЗСРЯ 501-502; Преобр. ІІ, 
ВЬ!П. nоследний 90; Черньrх rr 404; Brlick
ner g40; St. wyr. obcych 727; Machek 
ESJC 605; Ho\ub-Lyer 465; Ho\ub-Kop. 
368; Младенов 691; B\och 237; Dauzat 
262-263; К\uge-Mitzka 636-637; 
К\еіn 1393; Wa\de-Hofm. ІІ 496. 

шарх (виг.) <<звуконаслідування, що 
вживається на nозначення короткого ша

рудливого звуку від тертя, човгання 
і Т. іН.>>, шарх-Шарх (ВИГ.), Шархати 
<<ВИконувати якусь дію (скребти, терти 
тощо), сnричиняючи шерех, шарудіння; 
ідучи, викликати шарудіння; човгати•>; -
звуконаслідувальне утворення, nодібне 
до низки інших, wo використовуються 
для nередачі різних відтінків шарудли
вих звуків: шарк-, шурк-, шерех, 
шурхіт і nод. 

шасі (невідм.) <<рама (чи основа) різ
них МаШИН•>; - р. ШаССU, бр. шае(, П. 
chassis, ч. sasi, болг. шаси, м. шасиjа, 
схв. шасиjа, слн. sasfja; - заnозичення 
з французької мови; фр. chassis <<Шасі; 
рама; касета» утворене від chasse <<ра
ка для мощей угодників; оnрава для оку
ляріВ•>, що nоходить з лат. capsa <<Вміс
тище; футляр; скриня•>. - СІС2 927; 
КЗСРЯ 502; ССРЛЯ 17, 1292; Чернь1х 
ІІ 404-405; Kopa\iriski 167; Ho\ub
Lyer 465; РЧДБЕ 840; Dauzat 164; 
B\och 140. - Див. ще капсуль. 

ШаСТаТИ <<ШВИДКО рухаТИСЯ, ХОДИТИ 
в різних наnрямках; шукати, обмацую-

шататися 

ЧИ ЩОСЬ>>, шаснути, зашастувати <<За
шарудіТИ•>, шасть (виг.), [пошасть] 
<<ШаСТЬ•>; - р. шаетать <<ШаСТаТИ•>, бр. 
Шаетаць <<ТС.•>, П. szastac <<розтрачува
ТИ, розкидати•>; - звуконаслідувальне 
утворення; nрипущення про зв'язок із 
шатати (Fraenke\ IF 50, 212) nозбав
лене nідстав, так само як nов'язання з 
ч. cesta <<дорога•> (Горяев 419); зістав
лення з шустрий (Brlickner 541) непе
реконливе з фонетичного nогляду. -
Фасмер IV 412; КЗСРЯ 502; Преобр. ІІ, 
вь1n. nоследний 90. 

l шастіти І <<Шелестіти •> КлимЧук 
ЛексПол, [шастувати] «ТС.•>; - р. [шd
стить] <<очищати зерно; шукати навnо
мацки, викликати шерех•>, бр. шасцець 
<<шелестіти•>; - звуконаслідувальне утво

рення, можливо, частково nов'язане з 
шастати; з огляду на ареал поширен
ня (українське Полісся на території 
Білорусі) може бути заnозиченням з 
білоруської мови. - Пор. шастати. 

[шатан) <<ЧОрТ»; - бр. Шатан, Ч. СТ. 
satan(as); - заnозичення з nольської 
або угорської мови; n. szatan, уг. satan 
<<Сатана•> через латинську і грецьку за
nозичені з rебрайської. - Фасмер ry 
395; St. wyr. obcych 728; Machek ESJC 
538; MNTESz ІІІ 500. - Див. ще са
таюі. - Пор. шайтан. 

ШаТаТИСЯ <<ВеШТаТИСЯ•>, (шатнути
ся\ (розм.) <<КИНУТИСЯ», шатанuна <<Ме
ТУШНЯ•>, [пошатник] <<Такий, що веш
тається, вишукуючи щось•> Па; - р. 
шататься «вештатися; хитатисЯ•>, др. 
шататися <<блукати; хвилювати; бути 
зарозуміЛИМ•>, Ч. satati «рухатИ•>, болr. 
Шетам <<КЛОПОТаТИСЯ ПО дому; ТИНЯТИСЯ, 
веш]'атися•>, м. шета <<гуляти; водити 

на nрогуЛЯНКУ•>, СЛН. setati Se «ТС.•>; -
ncJI. *s~tati (s~) ( < *ksent-); - зіставля
лося з гот. sinps <<Хід; раз•>, двн. sinnan 
<<вирушати; nрагнути; nомишляти•>, ірл. 
set <<дорога•> (Zupitza ВВ 25, 94), а та
кож З гр. XC:VTEW <<КОЛОТИ•>, кімр. cethr 
~цвях», корн. kenter «ТС.» (Младенов 
693); висловлювалася думка про похо
дження nсл. *s~tati з *s~tati, яке nов'язу
єтьс~ з лит. zefigti <<Крокувати•> (Machek 
ESJC 603), однак вона, як і nрипущення 
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про зв'язок із псл. *чtati, укр. хуткий 
(КЗСРЯ 502), непереконлива; викликає 
сумнів і зіставлення з лит. skasti <•пли
гати•> (Machek Slavia 16, 217).- Фас
мер IV 41 З; Брандт РФВ 24, 190; Черньrх 
ІІ 405; Skok ІІІ 389; Mikl. EW 337, 338. 

шатен <•чоловік з темно-русявим во
ЛОССЯМ•>, Шатенка; - р. бОJJГ. Шатен, 
бр. шатЗн, п. szatyп; - запозичення з 
французької мови; фр. chataiп <•шатен; 
каштановиЙ•> походить від chataigne 
<•каштан•>, успадкованого з латинської 
мови (лат. castanea <•ТС.•>). - Фасмер 
IV 413; Uь1ганенко 544; КЗСРЯ 502; 
ССРЛЯ 17, 1296; Чернь1х ІІ 405; St. wyr. 
obcych 728; Dauzat 165; Bloch 140-
141.- Див. ще каштан.- Пор. кас
таньЄта. 

шати (мн., рідко одн. шата) (поет.) 
<•багате, розкішне святкове вбрання; одяг 
узагалі чи одяг певного призначення»; 
ошатний; - р. бр. шата, п. szata 
(szaty) <•Шати; покров, ПОКрИВ•>, Ч. sat 
<<ВбраннЯ•>, saty <<ОДЯГ•>, СЛЦ. sat(a) 
<<ВбранНЯ•>, ВЛ. sat <<ОДЯГ, убрання; ЧаС
ТИНа вбрання; сукня; окрема частина 
біЛИЗНИ•>, saty (мн.) <<біЛИЗНа•>; - СЛОВО 
не цілком з'ясованого походження; біль
шість учених вважає давнім запозичен
ням з германських мов, очевидно, з пгерм. 

*hёtaz <•одяг•>, rюр. свн. ha3, hre3e «ТС.•>, 
швейц.-нім. hass <<Одяг, білизна•>, які, 
МОЖЛИВО, СПоріднені З Гр. XJTWV <<ХіТОН; 
одяг; шкі~а·>; за іншим припущенням 

(Schuster-Sewc 1407-1408; Matzenauer 
80), є словом праСJJов'янського походжен
ня (ПСЛ. satь < іє. *sкed- <<ПОКрИВаТИ•> -
Pokorny 919, пор. дінд. chadayati <<По
криває, ховає•>, ав. sadayanti- <<частина 
вбраннЯ•>).- Фасмер rv_ 412-413; 
BrUckпer 542; Machek ESJC 603, Slavia 
16, 217; Holub-Kop. 367; Holub-Lyer 
465; Vasmer ZfSIPh 11, 50. . 

[шатИло] <<брехун•>; - р. [шатuла, 
шатала] <<ТОЙ, хто вештається, ша
тається без діла~; - очевидно, похідне 
від шататися <<вештатисЯ•> з початко
вим значенням <•волоцюга, нероба», тоб
то <<той, хто замість діла, роботи займа
ється балачками, брехнями». - Див. 
ще шататися. 
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[шатнритиj <<Шукати, шарити; тер
ти, мити; шахрувати•>; - очевидно, екс

пресивне утворення, що виникло в ре

зультаті контамінації слів шарити (див.), 
тИрити «пхати; тягти•> (див.). 

шатнрувати <<Тушувати, ВідтіНЯТИ 
(при малюванні)•> УРС, шатир6вка <<Ша
тирування•>; - р. шатИровать, бр. ша
ціраваць <<шатирувати•>, болr. шатИрам 
«Шатирую•>, СХВ. шатИрати; - запо
ЗИЧеННЯ з німецької мови; н. schattieren 
<<Відтіняти штрихуваннЯМ•> за допомогою 
суфікса -іеr(еп) утворене від Schatte(n) 
нінь•>, (свн. schate(we), sch~te(we), двн. 
scato), спорідненого із снн. schad(en)e, 
снідерл. scade, scaduwe, днн. skado, 
дангл. scead (англ. shade, shadow), норв. 
skodd(a), skadda «ТС.•>, шв. [skadd, skada] 
нуман•>, гот. skadus «Тінь•>, що разом 
із гр. ах6тщ; <<темрява•>, алб. kot, дірл. 
scath, дкорн. scod, брет. squeut «Тінь•> 
продовжують і є. *skat- / skot- ні нь; тем
нота•>. - СІС2 927; РЧДБЕ 840; Вуjаклиjа 
1091; Кluge-Mitzka 637, 638; КІеіn 
1429. 

шатія <•група людей негідної по
ведіНКИ•>; - бр. ШаЦіЯ «ТС.•>; - запо
ЗИЧеННЯ З росіЙСЬКОЇ МОВИ; р. шатия -
експресивне віддієслівне утворення від 
шататься <<ШаТаТИСЯ•> З флексією -ия 
під впливом збірного братия «братія•>. -
КЗСРЯ 502. -Див. ще шататися. 

шаткувати, [шадківнИця] <•шатків
ниця•> Па, шатківнИця, [шатковнИця] 
~шатківниця», шаткувальний; - р. шат
ковать, бр. шаткаваць; - запози
чення з польської мови; п. szatkowac, 
очевидно, походить від [sza tek] <<Лист 
капусти•>, пов'язаного з [szat], szata <•одяг, 
шати; покрив•>; інші пояснення - як 
виведення з литовської мови (Matzenauer 
320), припущення про спорідненість із 
схв. сjецати <•різати, сікти•> {Горяев 419), 
невірогідні. - Фасмер IV 413-414; 
Преобр. ІІ, вь1п. последний 91. - Див. 
ще шати. 

шатро «Легке, розбірне, переважно 
конусоподібне житло з тканини і т. ін.; 
намет; опуклий дах; купол, баня•>, [ша
тер] <<шатро•> Нед, [шатірник] ной, 



шатувати 

хто живе у шатрі•> Нед, [шатрик] 
<<Шатро•>, шатрuще; - р. шатёр <<Ша
тро•>, бр. шацёр, др. шатьр'Ь, шатер'Ь, 
шатор'Ь, п. (заст.) szatra <<циганський 
табір•>, lszatr, szatro] <<Шатро•>, ст. satr 
<<ТС.•>, СJЩ. siator, бощ. шатра, ша
т'Ьр, М. шатор, шатра, СХВ. Шатор, 
шіітра <<дощаний барак; ярмаркова до
щана ЯТКа>>, CJIH. sator, sбtor <<Намет, 
шатро•>; - давнє запозичення з тюрк

ських мов; !lop. каз. ног. шатьtр, уйг. тат. 
алт. аз. туркм. чадьtр, шор. шадьtр, тур. 
~adir, дтюрк. саdїг, сасїг, саsїг, саtїг; 
джерелом у тюркських мовах вважається 

Перс. cadar <<Заслін; ПаЛаТКа>>, СПОрідне
Не з дінд. chattram <<заслін•>. - Аку
ленко 1 З8; Фасмер IV 41 З; КЗСРЯ 502; 
Дмитриев ле ІІІ 1958, Зб; Преобр. ІІ, ВЬ!П. 
последний 91; Мелиоранекий ИОРЯС 
10/4, 1З4; Корш ИОРЯС 11/1, 265; 
Будагов І 470; Балецкий St. sl. ІХ 1-4, 
338; Brl.ickner 542; ДТС 135, 141, 142; 
Младенов 692; Радлов ІІІ 190З-1904, IV 
387, 969, 972; Вегп. І 1ЗЗ; Mikl. ТЕІ І 
270; Arnim ZfSIPh 9, 404; Melich ZfSIPh 
4, 96. - Пор. чадра. 

[шатуватиJ <<поспішати•>; - не зо
всім ясне; можливо, запозичення з угор
ської мови, пор. уг. sietni <<ПОспішатИ•>, 
ст. sёjetni <<ТС.•>, sёjetnek <<(вони) поспі
шають•> (MNTESz ІІІ 5З1 ). 

шатун (тех.) <<рухома деталь криво
шипних та деяких інших механізмів•>, 
шатунний, шатуновий; - р. шатун 
(тех.) <<шатун; (розм.) той, хто веш
тається•>: у словосполученнях: кань-ша

тун <<Кінь, що відбився від табуна і хо
дить тимчасово на волі•>; медведь-шатун 
«ведмідь, що взимку довго не залягає в 
барліГ•>, бр. шатун (тех.), бощ. ша
тун; - очевидно, запозичення з російсь
кої мови; р. шатун походить від дієслова 
шататься <<вештатися, хитатися•>, спо
рідненого з укр. шататися (див.). 

шафа, [скахва] <<Шафа•> Куз, шах
ва, шафка (зменш.), шафовка (зменш.
пестл.), [шакварня] <<буфетна шафа; 
комора•>, [шафарня] <<комора; скри
НЯ•>; - р. [шафа, шахва] <<Шафа•>, бр. 
шафа, п. szafa «rC.•>: - запозичене 

шафер 

(через польське посередництво) із се
редньоверхньонімецької мови; свн. schaf, 
нвн. Schaff <<діжка; [шафа]•> походить від 
schaffen <<творити•> (початкова - виріза
ючи <<формуватИ•>); зміна граматичного 
роду в польській мові (чоловічого на жі
ночий) пояснюється впливом п. almaria 
<<шафа•>, skrzynia <<СКриня•>. - Шелудько 
55; Фасмер IV 414; Brl.ickпer 5З9; Mikl. 
EW ЗО2; Кluge-Mitzka 6З1. - Див. ще 
скоблнти, шаплИк. 

шафар (заст.) <<Збирач ПОдатків; [стар
ШИЙ лакей; дворецький; ключник; еко
ном]•> СУМ, Бі, шафарка <<дружина ша
фаря; ключниця, економка•>, шафарю
вати, nідшафарний <<ПОМіЧНИК керую
ЧОГО•>;- р. шафар(ь) <<еКОНОМ, упра
ВИТеЛЬ>>, бр. [шафар], п. szafarz (кн.) 
<<даритель; (заст.) ключник, економ; у 
словосполученні szafarz weselпy - ша
фер (боярин) на весіллі•>, ч. safar «еко
ном•>, слц. safar «ТС.•>: - запозичене 
(через польське посередництво) з дав
ньоверхньонімецької мови; двн. schaffari 
(свн. schaffrere, schaffenrere) <<наглядач, 
керівник•> (нвн. Schaffner <<Кондуктор•>) 
пов'язане з нвн. schaffeп (свн. schaffeп, 
двн. scaffan) <<творити, працювати•>, що 
споріднене з гот. skaban <<скребти, стриг
ТИ•>, лат. scabo <<скоблю•>, scaber <<шор
сткиЙ•>, ст. scabres «ТС.>>. - Фасмер IV 
414; Преобр. ІІ, вьш. последний 91;VГоря
ев 419; BrUckner 539; Machek ESJC 600; 
Holub-Lyer 46З; Holub-Kop. Збб; Mikl. 
EW ЗЗб; Кluge-Mitzka бЗ 1, 6З2. -
Див. ще скоблнти. - Пор. шапар. 

[шафер] <<боярин, дружка•> Нед, 
[шаферкаl <<дружка на весіллі•> Дз, 
[шафір] «боярин (на весіллі)•> Дз, 
[шахвер] «ТС.•> ЛПол, [шахверка] <<друж
ка (на весіллі)•> ЛПол; - р. бр. ша
фер, бощ. шафер «боярин, друж
ка•>: - запозичення з німецької мови; 
н. Schaffer (прибалт.-нім.) <<боярин, роз
порядник на весіллі; розпорядник, ке
руючий узагалі•> є суфіксальним утворен
ням від дієслова schaffeп <<творити, вла
штовувати•>. - Фасмер IV 414; КЗСРЯ 
502; Преобр. ІІ, вьш. последний 91; Горя
ев 419. -Див. ще скоблнти, шафар. 
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шафран 

шафран (бот.) <<багаторічна трав'я
ниста рослина родини nівникових nере
важно з оранжево-жовтими квітками, 
Crocus L.; (зб.) висушені nриймочки 
квітів цієї рослини, з яких виготовля
ють оранжево-жовті фарби, nрянощі, 
ліки; зимостійкий сорт яблуК>> СУМ, Нед, 
(розм.) шапран, [шапран[вка] «Горіл
ка, яка настоюється на шафрані•>, [ша
пранчик] <<жовтюх, Colias myrmidone 
Esp.•> Нед, [шифрuн] <<шафран•> Нед, 
[шахранІ нс.•>, шафранка «nлід яб
луні сорту шафран•>, шафранний, ша
франовий; - р. бр. болг. шафран, n. 
szafran, Ч. safran, СЛЦ. safran, НЛ. sabran, 
М. Шафран, СХВ. шафран, СЛН. zafran, 
zefran; - заnозичене через nольське 
nосередництво із середньоверхньонімець
кої мови; свн. saffran, sapharan заnозиче
не через nосередництво італійської (іт. 
zafferano) з арабської (ар. za'faran); nри
nущення про nряме заnозичення зі Схо
ду (Mikl. ТЕІ !І 186) сумнівне. - СІС2 

927; Фасмер !V 414; КЗСРЯ 502; ССРЛЯ 
17, 1303; Преобр. І!, вь1n. nоследний 91; 
Чернь1х І! V 405-406; BrUckner 539; Ma
chek ESJC 600; Jm. rostl. 256, 272; 
Holub-Lyer 463; Holub-Kop. 366; Мла
денов 692; Lokotsch 170; Юuge-Mitzka 
619; Meyer-LUbke REW 800; КІеіn 1372. 

[шафувати] <<діставати, добувати; 
nостачати, давати•> Нед, [шахвувати] 
<<Марнувати•>, [шахровати] <<Марнотра
тити, розтринькувати•> Бі, [шахувати] 
<<Марнувати•> Она, [шафунок] <<уnравлін
ня, керівництво, адміністраціЯ•> Нед; -
л. szafowac <<Щедро роздавати; (заст.) 
розnоряджатися, завідувати•>; - заnо
зичення з nольської мови; n. szafowac 
nоходить з німецької мови (н. schaffen 
<<Творити; діставатИ•>); форма [шах
роватиІ виникла, очевидно, внаслідок 
зближення зі словом шахрай. - Ше
лудько 55; Brlickner 539; Witkowski SOr 
1970/2, 210.- Див. ще шафа, шафар. 

[шафурка] <<Чашечка лісового горі
ха; шаnинка гриба•> Нед; - не зовсім 
ясне; можливо, виникло на основі сло
ва [шапурка] <<Чашечка лісового горіха•>, 
nов'язаНОГО З шаnка <<ГОЛОВНИЙ убір•> 
(див.). 
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шахи 

шах <<У східних країнах - титул мо
нарха, особа, що має цей титул», ша
хuня «дружина шаха•>; - р. бр. болг. м. 
ШаХ, П. szach, Ч. СЛЦ. ВЛ. sach, СХВ. шах, 
СЛН. sah; - ЗаПОЗИЧене через турецьке 
nосередництво (тур. ~ah) або безnосе
редньо з nерської мови; перс. sah <<Цар, 
шаХ>> nродовжує дnерс. xsaya3iya- <<ВО
ЛОдар•>.- СІС2 927; Фасмер !V 414-
415; КЗСРЯ 502; Uь1ганенко 544; Пре
обр. І!, вьш. nоследний 91 ;V BrUckner 538; 
Kopalinski 942; Machek ESJC 601; Holub
Lyer 463; Holub-Kop. 366; Младенов 
692; Юuge-Mitzka 629; Юеіn 1429; Mikl. 
ТЕІ І! 162; Lokotsch 140; Bartholomae 
552. - Пор. шахи, шашка1 • 

шахер-махер (вульг.) <<ШаЙхраЙ•>, 
шахер-махерство <<ШахраЙСТВО>>, шахри
махри (мн.) «ТС.•>; - П. szacher-macher 
<<ШахраЙ•>; - заnозичене (можливо, через 
nольське nосередництво) з німецької мо
ви; н. (розм.) Schacher-Macher <<шахраЙ•> 
складається зі слів Schacher <<Махінація; 
дрібна сnекуляція•> і Macher <<ділок•>; 
nерше слово, nов'язане з нвн. schachern 
<<Сnекулювати•>, nоходить від гебр. sabar 
<<торгувати; кружляти; обходити навко
ло~. звідки nізніше значення <<займати
ся ремеслом мандрівного торгівця•>; 
друге слово утворене від дієслова machen 
(свн. machen, двн. mahhon) <<роби·ти, ви
конувати•>, nов'язаного з днн. makon, 
дфриз. makia, дангл. macian (англ. make) 
<<робити, творити•>, що nродовжують 
nгерм. *makon (іє. < *mag-) і сnорід
нені з юс. (iz)muozet <<nобити; намаза
ти; обдурИТИ•>, ПСЛ. mazati, укр. маза
ти; не виключене й безnосереднє заnо
зичення з ідиш (пор. ід. saxer-maxeraj 
<<Махінація•>). - Фасмер !V 415; КЗСРЯ 
502; ССРЛЯ 17, 1304; BrUckner 538; 
Кluge-Mitzka 629-630; КІеіn 925. 
Див. ще мазати. - Пор. шахрай. 

шахи ~гра на дошці фігурами за 
сnеціальними nравилами їхнього nере
сування; набір фігур для такої гри•>, шах 
<<У шаховій грі безпосередній напад 
якоюсь фігурою на короля суnротивни

ка•>, шахівнИк <<шахіст•> Куз, шахів
нИця «Шахова дошка•>, шахіст, шах-



шахмати 

мати, [шахматuст] <<ШаХіСТ» Куз, ша
ховий, шахувати; - р. бр. шах <<шах•>, 
др. шахьt «rpa у шашкИ•>, шахматьt 

~шахи•>, rr. szachy <<ШаХИ•>, szach <<ШаХ», 
Ч. СJЩ. ВЛ. sach, болг. М. шах <<Шахи; 
ШаХ•>, СХВ. шах, СЛН. sah «ТС.•>; - заnо
ЗИЧеННЯ з nольської мови; n. szachy 
утворене лексико-семантичним сnособом 

від szach і nов'язане nервісно з назвою 
короля (у шаховій грі), яку було взято 
від назви nерського володаря; форма 
шах-мати - СКJlадне утвореННЯ, ЯКе 
виниКJJо як калька нвн. Schach und matt 
(свн. schah und matt), іт. scacco matto, 
фр. echec et mat, nершоджерелом яких 
є ар. es sah mat щар (шах) nомер•>. -
СІС2 927; Фасмер IV 415; КЗСРЯ 502; 
Цьrганенко 544; Черньrх П 406; Brpckner 
538; Kopalir\ski 942; Machek ESJC 601; 
Holub-Kop. 366; Holub-Lyer 463; Мла
денов 692; Mikl. ТЕІ ІІ 162; Lokotsch 
115, 140; Кluge-Mitzka 630. - Див. 
ще мат2 , шах. 

шахмати -див. шахи. 
шахрай <<хитра, сnритна й нечесна 

у своїх учинках людина•>, (розм.) шах
райнЯ, шахрайство, [шахрун\ <<шах
раЙ•>, [шахрайничатиІ «Шахраювати•> Пі, 
(розм.) шахрати, шахраювати, шах
рувати; - бр. шахрай <<шахраЙ•>, n. 
szachraj «ТС.•>, ВЛ. sachrowac <<Шахраю
ВаТИ>>; - заnозичене з німецької мови за 
nосередництвом nольської; н. Schacherei 
«сnекулювання•> є nохідним від schachern 
<<сnекулювати•> (з н. Schacher <<Махінація, 
дрібна сnекуляція)•>; менш nереконливе 
з формального боку nов'язання безпосе
редньо з н. Schacher. - Шелудько 55; 
Фасмер IV 415; Верхратський ЗНТШ 
12/4, 1896, 50; Зиндер-Строева Ист. 
морф. нем. яз. 1968, 147-148; Richhardt 
101; St. wyr. obcych 725; SW VI 551; 
BrUckner 538; Кluge-Mitzka 629-
630. - Див. ще шахер-махер. 

шахта <<СИСТема ПідзеМНИХ Сnоруд, 
де добувають корисні коnалинИ•>, [шахт] 
<<Шахта>> Нед, шахтар, шахтарка <<Жін
ка з nрофесією шахтаря; дружина шах
таря; робочий одяг шахтаря; ліхтар, з 
яким шахтар сnускається в шахту•>, шах-

шаш 

тарча <<дитя шахтаря•>, шахтарчук <<nід
ручний шахтарЯ•>, шахтний, Шахто
вий, шахтарювати <<nрацювати шах
тареМ•>; - р. бр. шахта <<Шахта•>, П. 
szachta, Ч. СЛЦ. sachta «ТС.•>, бощ. ШаХ
та <<шахта; яма•>, схв. шахт <<ТС.•>; -
заnозичене (можливо, через nольське 
nо.середництво) з німецької мови; нвн. 
Schacht «шахта•> nоходить від нн. Schacht 
<<халява•> (через образне nорівняння), 
якому відnовідає н. Schaft (свн. schaft, 
двн. scaft) <<стрижень, рукоятка; жер
дина•>, сnоріднене з днн. skaft, дісл. skapt 
~жердина; сnис•>, дангл. sceaft (англ. 
shaft) «ратище сnиса; стовn; труба; стов
бур; шахта•>, гол. schacht, а також з лат. 
scapus <<стебло; сnис, стовбур, стри
жень•>, гр. ОІ<~тгтроv <<nалиця; посох; 
жезл, скіnетр•>, що зводяться до іє. *skар
«скребти•>. - Шелудько 55; СІС2 927; 
Фасмер IV 416; ССРЛЯ 17, 1306-1307; 
КЗСРЯ 502; Uьrганенко 544; Черньrх Il 
406; Brlickner 538; Machek ESJC 601; 
Holub-Lyer 463; Кluge-Mitzka 630, 
632; КІеіn 1429; Walde-Hofm. ІІ 490; 
Frisk П 729. - Пор. скіпетр. 

ІшацкатиІ <<бити із силою•> ВеУг; -
очевидно, дієслово звуконаслідувально
го nоходження, утворене від незасвід

ченого вигуку * шац (на ·nозначення 
сильних ударів); до словотвору пор. 
ахкати, бахкати, трахкати і nод. 

[шацувати] <<цінити, розцінювати; 
шанувати•> Нед, [шацаІ щіна, цінність•> 
Бі, [шацунок] <<оцінка~ Нед; - n. sza
cowac <<Цінувати, шанувати•>; - заnо
зичене, можливо, через nольське nосе

редництво з німецької мови; н. schatzen 
<<цінувати•> nов'язане з двн. skaz <<МО
нета; сила; майно•>, днн. scat <<Монета; 
володіння, майно; худоба•>, дангл. sceatt, 
дісл. skattr, дат. skat, гот. skatts «ба
гатство; гроші•>, нвн. Schatz <<СКарб», 
псл. skotь <<худоба•>, укр. скот. - Ше
лудько 55; St. wyr. obcych 725; BrUckner 
538; Holub-Kop. 366; Кluge-Mitzka 
638; Walde-Hofm. П 491. -Пор. скот. 

[шашІ (бот.) <<рогіз, Typha L. ВеУг; 
рогіз вузьколистий, Typha angustifolia L. 
Mak•>, [шашина] (бот.) <<рогіз Typha L.•> 
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Mak; - п. [sasyпa, szaszyпa] <<Летка, 
Acorus L.•>, Ч. sasina <<ОЧеретник чор
ний, Schoenus nigricans L.•>, СЛЦ. sasina 
(зб.) <<очеретник•>, ех в. шііш <<осока; ро
гіз•>, шИша <<рОГіЗ•>, шашика <<ОЧерет, 
Phragmites L.>>, СЛН. sas (бот.) <<ОСОКа, 
Carex L.•>; - запозичення з угорської 
мови; уг. sas <<осока•>, очевидно, запо
зичене через сербсько-хорватське посе
редництво з турецької мови; для тур. 
saz •очерет• припускається перське по

ходження (сумніви щодо цього див. 
MNTESz ІІІ 498, де назва рослини в 
угорській мові визначається як словq 
невідомого походження). - Machek ESJC 
бОЗ; Jm. rostl. 275, 303; Kniezsa 739; 
Paasonen Keleti Szemle ІІІ 244; Радлов 
IV1,397. 

шашіль (ент.) <<Жук, ЛИЧИНКИ ЯКОГО 
точать меблі, дерев'яні будівлі тощо•>, 
(шашеЛUЦЯ, Шашель) «ТС.•>, Шашелеві 
<<родина жуків-шашелів, Anobiidae•>; -
р. [шашал, шашелІ <<шашіль; міль; тля; 
черв'яки у вуликах, стільниках, на живій 
і в зіnсованій рибі•>, [шашеньІ <<Шашіль•>, 
[шашuтьІ •копошитися•>; - неясне; 
можливо, звуконаслідувального гюхо

дження як відбиття легкого шуму, ша
рудіння, які викликають личинки ша
шелів, точачи дерево. - Фасмер IV 41 б; 
Преобр. ІІ, вь1п. последний 92; УРЕС ІІІ 
782. - Пор. шашка3 • 

шашка <<ПЛескатиЙ Предмет круглоЇ 
форми з дерева, кістки, nластмаси (пе
реважно білого або чорного кольору), 
яким грають на спеціальній дошці; ку
бик спресованої вибухової речовини•>, 
шашки (мн.) <<Гра На ДОШЦі, ПОДіЛеНіЙ 
на світлі й темні клітини, світлими (бі
лими) та темними (чорними) кружальця
МИ•>, [шашечкИ] <<спосіб вишивання•> 
(Матвєєва ЛБ VII 9), шашечниця, 
шашкіст; - р. бр. болr. шашка <<Ша
ШКа>>, п. szaszek <<блазень (часто в кос
тюмі в біло-чорну клітину)•>, ч. sasek, 
СЛЦ. saso «ТС.•>; - утворене за ДОПОМО
ГОЮ суфікса -( ь) ка від шах <<король (у 
грі в шахи)•> або від назви гри шахи 
(пор. р. ст. шахьt <<шахи; шашки•>); мо
жливо, є запозиченням з російської мо
ви, яке витиело в українській давнішу, 
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прониклу з польської мови назву щє1 
гри варцаби, що могло пояснюватися 
малою поширеністю гри в старови
ну. - Фасмер IV 41б; Преобр. ІІ, вьш. 
последний 92; Горяев 419; КЗСРЯ 502; 
Ць1ганенко 544-§45; ЧерньІХ ІІ 40б-
407; Machek ESJC б03; SW VI 573. -
Див. ще шахи. 

шашка2 (розм., рідк.) <<ручна хо
лодна зброя з~ злегка_ ,вип;утим клИІ:
ком•>, - р. шашка, [щшка], бр. бoJJI. 
(заст.) шашка, ч. (рідк.) saska, схв. 
шашка не.»; - запозичення з кав

казьких мов; пор. каб. sesxo <<Шашка•>, 
адиг. sesxuo, [sesxuo] не.•>, що зазнало 
фонетико-морфологічної адаптації в ук
раїнській і російській мовах, зокрема за
міни кінцевого -хо (-xuo) східнослов'ян
ським суфіксом -ка. - Фасмер IV 41 б; 
Преобр. !І, вьш. последний 92; ЧерньІХ 
ІІ 40б; Абаев 3тимология 19б3, 119. 

[шашка3 ] (ент.) <<ВИд бабки, Ephe
mera L.; вид хруща, Calandra granaria 
L.; вид сарани, Locusta L.•> ВеНЗн; -
не зовсім ясне; можливо, суфіксальне 
утворення від звуконаслідувального за 
ГІоходженням кореня (пор. звуки, ви
давані хрущами, сараною). - Пор. 
шашіль. 

[шашкірнЯj <<Шестерня•>; - оче
видно, результат фонетичної видазміни 
слова шестернЯ, зумовленої його де
етимологізацією.- Див. ще шестернЯ2 • 

[шашлак] (ент.) <<Жук з родини дов
гоносиків, Curculionidae•>; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивне утворення 

від шашіль <<Жук родини шашелевих, 
Anobiidae•>; зближення могло статися 
на основі подібності: жуки обох родин 
шкідливі. 

шашлИк <<страва зі шматочків м'я
са, нанизаних на рожен і засмажених 
разом із кружальцями цибулі; [палиця, 
що в'яжеться до рибальської сітки, щоб 
не зжималося полотно Дз]•>, шашлИчня 
<<Їдальня, де готують шашлики•>, шаш
лИчна не.•>; - р. бр. шашльtк, п. szasz
tyk, Ч. СЛЦ. sas!ik, болr. шИшче «ШаМ
пур; шашлик•>, м. шиш «шампур•>, схв. 

шашлик; - запозичення з тюркських 

мов; пор. аз. шишлик не, що сма-



шашні 

житься на рожні•>, крим.-тат. saslik 
«ТС.•>; - суфіксальні утвореННЯ Від sis 
«рожен•>. - Фасмер IV 41 6-417; Ма
карушка 13; Дмитриев ЛС ІІІ 47; ІGСРЯ 
503; ССРЛЯ 17, 1311; Преобр. ІІ, вь1п. 
nоследний 92; Горяев 419; Чернь1х ІІ 
407; St. wyr. obcych 728; Holub-Lyer 
465; Korsch AfS!Ph 9, 671; Mikl. ТЕ! ІІ 
166; Радлов IV 1082. 

[шашні] <<Веселі жарти, витівки•> 
Нед; - р. шашни (розм.) <<ВИтівки, ін
триги; любовні інтриги, залицяння•>, 
бр. шашні «ТС.•>; - не зовсім ясне; мо
жливо, пов'язане з шахи (гра) із роз
витком нового значення; припущення 

про походження на основі подвоєного 
ша <<Тихо!•> зі значенням <<Темна змова•> 
(К3СРЯ 503) або про зв'язок з р. ша
шень, [шашал] <<погана людина•> (Фасмер 
IV 417; Пееобр. П, вьm. последний 92), з 
хахаль (Горяев 419) менш перекон
ливі. - Чернь1х П 407.- Див. ще шахи. 

[шашок] <<порода собак•> Г, [шашок 
у виразі шашок ч6рний)j <,;>,> Нед; -
неясне. 

шаштовий (у виразі шашт6вий 
черевИчок) << ;>,> Нед; - неясне. 

шваб1 <<німець зі ШвабіЇ•>, у виразі 
[шваба дати] <<Побити•> Нед, [шваба] 
<<образа•>, !швабщина] (у німецьких тор
говців) <<тонке полотно•> Нед; - р. бр. 
шваб <<Шваб•>, др. Сваби <<шваби•>, п. 
szwab <<шваб; гультяй; кінь швабської по
родИ•>, ч. Sva[)_ove <<шваби;>, слц. Svab 
«шваб•>, вл. Swab, нл. Swaba, болг. 
шваба, схв. Шваба «rc.•>; - запозичення 
з німецької мови; нвн. Schwabe <<шваб•> 
продовжує двн. Swaba (пор. др. сваби); 
найдавніші форми слова відбили лат. 
Suabia <<Швабія•>, а також пов'язані з нею 
лат. Suebus, Suevus <<той, що належить 
до швабського nлемені у давній Північно
Східній ГерманіЇ•>. - Шелудько 55; Фас
мер IV 417; ~obole\vski AfSIPh 32, 310; 
Machek ESJC 631; Holub-Lyer 475; 
Mikl. EW 329; КІеіn 1550. 

шваб2 (ент.) <<тарган, Blatta L.•>; -
Ч. СЛЦ. svab, НЛ. swaba, СХВ. буба шва
ба «ТС.•>; - запозичення з німецької мо
ви; н. Schwabe <<тарган•> виникло з перві
сного Schabe нс. •> унаслідок зближення 

швагер 

зі Schwabe <<шваб•> (пор. іншу назву тар
гана прусак, від пруссік <<Мешканець 
ПруссЇі•>); нвн. Schabe (свн. schabe) 
утворене від schaben <<скребтИ•>, спорід
неного з псл. *skobti. укр. скоблuти 
(пор. схожий паралелізм в іншій назві 
кома?<И - хрущ : хрустіти). - Machek 
ESJC 631; Holub-Kop. 377; Holub
Lyer 4 75; Кluge-Mitzka 629, 686. -
Див. ще скоблИ:ти. - Пор. шабувати. 

[шваблик] <<сірник•> ВеУг, [шваб-. 
ЛИКсlрНЯ, швабличанка] <<КОробка ДЛЯ 
сірників•>; - п. [szwablik, szwaflik, szwe
Пik] «сірНИК•>, слц. [svabel'ka, svlbalka], 
ВЛ. swab\icka <<ТС.•>, НЛ. swabe\ <<СірКа>>; -
виникло на основі запозиченого з німець
кої мови, можливо, за польським посеред
ництвом, Schwefel (свн. swёvel, swёbel, 
двн. swёual) <<сірка•>, спорідненого з днн. 
swёpal, дангл. swefel «ТС.•>, що пов'язані 
як давні германські запозичення зі 
стсл. жоуn€1\'Ь. <<сірка•>, укр. жупел <<Щось 
жахливе, гидке•>. - Юuge-Mitzka 690. -
Див. ще жупел. 

[швабнути] <<украсти•> Нед; - бр. 
[швабіць] <<красти•>; - походить від шваб 
<<німець зі ШвабЇІ·, (перен.) злодіЙ•>; пор. 
бр. [шваб] <<голландець; злодюжка•>, п. 
oszwabiC <<Обдурити, ошукатИ•>. - Див. 
ще шваб 1 • 

швабра <<ВИД МіТЛИ З мачули, МО
тузків, Прикріплених ДО КОЛОДКИ>>, шваб
рити; - р. бр. швабра, п. szwabra; -
запозичене (через російське й німецьке 
посередництво} з голландської мови; 
ГОЛ. zwabber <<ШВабра•>, zwabberen «Мес
ТИ шваброю•> споріднені з нн. schwabber 
«Швабра», звідки, очевидно, нвн. Schwab
ber «ТС.•>; вважається словом звукона
слідувального походження. - Фасмер 
IV 417; К3СРЯ 503; Преобр. П, вьІП. по
следний 92; Потебня РФВ 4, 193-194; 
Горяев 420; Смирнов 327; Чернь1х П 407; 
КІеіn 1550; Meulen 246. 

[швагер] <<Шурин; сестрин чоловік, 
зять; дівер•> СУМ, швагер <<ШурИН>> r. 
швагор, швагра <<шурин•> ЛЖит, швигр 
<<З5ПЬ>> Пі, швадір <<ЧОЛОВік сестрИ•> 
Пит. історії і діал. східнослов. мов ЧДУ 
1958, швагравсі <<дружина шурина; зо
виця•> Нед; - бр. швагер, [ швагір І 

393 



шва й 

<<Шурин; свояк•>, п. szwagier <<шурин; 

сво як; дівер; зять (чоловік сестри)•>, ч. 
svagr <<Шурин; ЗЯТЬ (чоловік сестри); 
дівер; свояк (чоловік сестри дружи
ни)•>, СJЩ. svagor <<ТС.•>, НЛ. swagrnica 
<<Невістка; зовиця; своячка•>; - запози
чене (можливо, через польське посе
редництво) з німецької мови; н. Schwager 
<<дівер; шурин; зять (чоловік сестри або 
зовиці); свояк•>, свн. снн. swager <<Те.; 
тесть; свекор; зять (чоловік дочки)•>, 
двн. suagur (засвідчене як <<Шурин•> ), так 
само, як дінд. svasura-, продовжує іє. 
*svёkuros <<ТОЙ, що належить свекрусі•>; 
припущення ( Schrader IF 17, 1904) про 
походження свн. swager від сл. svakь, 
svojakь не знайшло підтримки. - Ше
лудько 55; Дзендзелівський НЗ УжДУ 
36/2, 29; Трубачев Терм. родства 124, 
141; BrUckпer 559; Machek ESJC 631; 
Holub-Lyer 475; Holub-Kop. 378; 
Кluge-Mitzka 687; Schulze KZ 40, 
400-418. -Див. ще свекор. 

[швай] <<звуконаслідувальне слово 
на позначення втечі звідкись крадько

ма•>; - неясне. 

[швайка] (іхт.) <<білизна, Aspius as
pius L., Aspius bipuпctatus•>; - не зо
всім ясне, можливо, лексико-семантич
не утвореННЯ Від швайка «ТОВСТа ГОЛКа; 
товсте шило•> у зв'язку з видавженою 
формою риби (РьІбьІ СССР); швайка 
походить від шИти; більш сумнівне 
збЛИЖеННЯ ЙОГО З р. свая <<ПаЛЯ•>, [швая], 
ЦСJІ. CRA!a <<СТОВП•>, ЩО rрунтуєТЬСЯ На 

зовнішній звуковій схожості з діалект
ним словом, де ш- вторинного похо

дження (Фасмер ІІІ 571).- Див. ще 
шИти. 

[швайкало] <<ШВендя; волоцюга•>; -
експресИВНе утвореННЯ Від швайка <<ТОВ
сте шило•>, похідного від шuти; оче
видно, виникло у зв'язку зі значенням 

дієслова шИтися <<Проводити певний 
час, перебувати поруч із кимось, пере
важно маючи якісь корисливі наміри•>; 
ОТЖе, швайкало «ТОЙ, ХТО ШИЄТЬСЯ, тоб
ТО, корисливо пристосовуючися до лю

дей, вештається між ними•>. - Див. 
ще швайка. 
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[швайцувати] <<зварювати•> Куз; -
п. szwajcowac, (заст.) szwajsowac <<зва
рювати; ПаЯТИ•>, СЛЦ. (розм.) svajsovat' 
<<зварювати•>; - запозичення із серед
ньоверхньонімецької мови; свн. swei3en 
(sweizeп) «з'єднувати за допомогою мо
лота метал у стані білого жару•> (нвн. 
schwei~eп <<зварювати•>, двн. swei3eп 
<<смажити, підсмажувати•>) споріднене 
з дангл. swretaп <<Потіти•>, англ. sweat 
<<Потіти; кривавитися•>, дісл. sveittr <<ПО
критий потом•>, а також з лат. sOdor 
<<Піт; волога; важка праця•>, лтс. sviedri 
(мн.) <<ПіТ». - Кluge-Mitzka 691.
Див. ще светr. 

[швакати <<Крякати (про качура)•> 
ВеУг, [швакотfти] <<ТС.•> Нед, [швсік
нути] <<розсікти шаблею або видати рі
жучим інструментом звук швак•> ВеУг, 
[швакотати] <<Крякати (про качура)•> 
ВеНЗн, швак (виг.); - утворення від 
вигуку швак, звуконаслідувального по
ходження. 

[швалька] (ент.) нусениця мете
лика, Sphinx pinastri, (букв.) сфінкс лі
сової сосни L.•>; - утворення, що ви
никло на основі зменшеної форми шваль
ка від шваля <<Швачка; вишивальниця•> 
(очевидно, гусениця, живлячися корою 
сосни, на якій виводиться, залишає на ній 
своєрідні візерунки). -Див. ще шваля1 • 

ШВаЛЯ 1 <<КраВЧИХа•>; - р. [швалья], 
схв. швіі;ья «Те.•>; - псл. [ *sьvalьja], від
повідник жін. роду до форми чол. роду 
*sьvа\ь <<Кравець•>, nохідного від ПСЛ. siti, 
укр. шuти (пор. kovalь, укр. коваль 
від kovati). - Фасмер IV 417; Mikl. 
E\V 339. - Див. ще шИти. 

шваля2 <<розрізана вздовж балка Г; 
обтесана з чотирьох боків балка ЛЖиТ», 
[шваяІ «rc.•> ЛЖит; - бр. [швеляІ <<КО
лода, брус•>; - не зовсім ясне; можли
во. виникло в результаті деетимологізації 
запозиченого з німеuької мови Schweller 
<<балка ПеВНОЇ фоrМИ>>. 

[швандигати <<літати•> Нед; - оче
видно, експресивне утворення від [шван
дяти] <<Швендяти, тинятися•> (пор. сно
вигати). -Див. ще швендяти. 

[швандрикати] новорити незрозу
мілою МОВОЮ>>; - П. [szwandrac, SWandrac, 



швар 

SWandrowac] НС.>>, Ч. svandrati <<устав
ЛЯТИ до своєї мови іншомовні (німець
кі) слова•>, [swandrkat] нс.•>; - запо
зичення з німецької мови; н. (бав.) 
[schwandern] <•базікати•> пов'язане з 
schwadronieren <•базікати; хвалитися•>. -
Bruckner 559; Machek ESJC 631; Кlu
ge-Mitzka 687. 

[швар] (бот.) <•осока, Carex L.•> Mak, 
[швара] «осока гостра, Carex acuta L.» 
Mak, [шварка] «ТС.•> Mak, [шварочок] 
<•осока, Carex L.•> Mak; - результат 
фонетичної видазміни форми [шувар] 
(бот.), що переважно має значення <•ле
nеха (аїр), Acorus L.•>, іноді також <<ро
гоза, [шашина] Typha L.•>; назви сто
суються рослин, поширених там, де 

багато вологи - біля річок, озер, на 
луках і болотах. - Machek Jm. rostl. 
275. - Див. ще шувар. 

[швара] <•кодола; плетений шнурок; 
волосінь з білого кінського волосу; ви

сока гостра трава на полонинах•>; - не 

зовсім ясне; можливо, виникло на ос

нові швора <•ремінь, пасок для собак•>, 
шворка <<МОТУЗОК>> Під ВПЛИВОМ збли
ЖеННЯ зі словами шварнути <•блисну
ТИ•> (про білу волосінь) або швар <•осо
ка» (про траву на полонинах). - Див. 
ще швора. 

шваркнути <<іЗ СИЛОЮ КИНУТИ, шnур
нути, ударити•>, шварнути «ТС.•>; - р. 
[шваркать] <<Кидати із силою; терти з 
ШУМОМ>>, СЛЦ. svargat' <•ПЛеНТаТИСЯ>>; -
експресивне утворення звуконасліду
вального характеру. - Фасмер IV 418; 
Шахматов ИОРЯС 7/2, 335. 

шваркопіти (розм.) <•говорити швид
ко й нерозбірливо (іноземною мовою); 
шуміти, шелестіти, човгати по чомусь•>, 

шваркотіти, [шварготати, шваргот{
ти] <•крикливо й швидко говорити Г; 
кричати Нед•>, шварготі ти новорити 
швидко й незрозуміло; шуміти, шелес
тіти•>, шваркати <<ЩебетаТИ>> ВеБа, швар
кіт <•швидка й нерозбірлива мова; урив
частий шум, шелест•>, [шваріотлuвий, 
шваркотлuвий] <•балакучий, крикливиЙ•> 
Нед; - п. szwargotac <<Шварготіти•>; -

швартов 

звуконаслідувальне утворення; до сло

вотвору пор. белькотати, гелькотати 
і под. - Bruckner 559. 

[шварний] <•Моторний Г; свіжий, при
ємний ВеЛ•>, [шворний] <•моторниЙ•>; -
rт. [szwarny, swarny, swarny, swiarny] 
<•гарний; хвацький, жвавиЙ•>, ч. svarny 
<<СТруНКИЙ, гарНИЙ•>, СЛЦ. svarny <<СТруН
КИЙ, гарНИЙ>>, ВЛ. swarny <<МИЛИЙ, ПрИЄМ
НИЙ; охайний; спритний; порядниЙ•>, нл. 
swarny <•милий; гарний; чистий; поряд
ниЙ•>; - запозичення з польської або 
словацької мови; - псл. (зах.) [*svarьm,(jь)] 
( < і є. *svar-) <<Чистий; стрункий; гарний; 
добрий; бадьориЙ•>; - споріднене з лит. 
svaras <<фунт (вага); тереЗИ•>, SVaГUS <•ВаЖ
КИЙ; вагомий; важливиЙ•>, svarba <<важ
ливість, значення•>, svarbus <•Важливий, 
значний; важкиЙ•>, лтс. svars <•вага•>, двн. 
свн. swar <<важкий; обтяжливиЙ•>, нвн. 
schwer «ТС.•>, гот. swёrs <•ШанованиЙ•>, 
лат. sёrius <•серйозний, поважниЙ•> (влас
не, <•важкий, вагомиЙ•>), алб. vjerr «ПО
вІсь!•>, укр. [свора]; на думку О. М. Тру
бачова (у листі), може бути споріднене 
З ЛИТ. SVaГUS <<ОХаЙНИЙ, ЧИСТИЙ>> ( < іє. 
*kщ-so-. - Fraenkel ІІ 1040); неnере
конливими є припущення, що слово ви

никло на основі двн. subar (нвн. sauber) 
«ЧИстий, охайниЙ•> або продовжує гіпоте

тичне псл. *s-ь-tvar-ьm,(jь) (Machek ESJC 
632). - Bruckner 559; Holub-Kop. 378; 
Holub-Lyer 475; Schuster-Sewc 1484-
1485; Fraenkel 949; Pokorny 1151. -
Пор. серйозний. 

[шварок] «(у шевців) шматок ка
меня, яким пригладжують каблуки•>; -
не зовсім ясне; можливо, походить від 
звуконаслідувального дієслова шварка
ти; ПОр. р. шваркать «Терти із СИЛОЮ, 
З ШУМОМ>>. -Див. ще шваркнути. 

швартов нрос або ланцюг для при
кріплювання судна, човна і т. ін. до при
строю на причалі тощо•>, шварт <<За
пасний, п'ятий якір на кораблі•> УРС, 
швартовИй <<nов'язаний зі швартовом 
або швартуванням; те саме, що швар
тові (троси або ланцюги)•>, шварту
вати <•Прикріплювати шварТОВОМ (кора
бель, човен і т. ін.)•>; - запозичене через 
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шварунок швейцар 
------------------

російське посередництво з голландсь
кої мови; гол. zwaartouw <<Швартов, 
(букв.) важкий канаТ» складне слово, 
першим компонентом якого є zwaar 
<<важкиЙ•>, споріднене з нвн. schwer (двн. 
s\var(i), swaro), дангл. sw~r(e), swar, 
дісл. svarr <<ТС.•>, гот. swёrs <<Шанов
ниЙ•>, а також з лит. svarus <<ВажкиЙ•>, 
укр. [св6ра], а другим touw <<Канат, 
линва, кодола•>, споріднене з дфриз. tau 
<<ТС.•>, дангл. tёag <<шнур•>, дісл. taug 
<<Мотузок•>, н. Tau <<канаТ». - СІС2 927; 
Фасмер IV 418; Кlu~e-Mitzka 692, 
772. - Див. ще евірка . 

[шварунок] <<Вада, дефект•>; - не 
зовсім ясне; можливо, виникло на ос

нові формально й семантично видозмі
неного на українському грунті запози
ченого з німецької мови (Be)schwerung 
<<обтяження; незручність•>; в українській 
мові суфіксальна частина -ung зазнала 
перебудови в -унок за зразком інших 
німецьких запозичень, пор. укр. ра

хунок .< н. Rechnung, вербунок <<Вер
бування•> < н. Werbung тощо. 

[шварц] <<вакса•> СЧС, [шварцува
тиІ <<Чорнити, дуже сильно бруднити•> 
СЧС; - п. szwarc «чорна вакса•>, болг. 
швар~-~; (кафе) <<чорна кава•>: - загюзи
чене (через польське посередництво) з 
німецької мови; н. Schwarze <<Вакса; чор
нота; друкарська фарба•> утворене від 
schwarz (двн. свн. swarz) <<ЧорниЙ•>, 
спорідненого з днн. снн. снідерл. дфриз. 
англ. swart, дангл. sweart, гол. zwart, 
ді сл. svartr, гот. swarts <<ТемниЙ•>, а та
кож з лат. sordidus <<брудний; одягне
ний у траур; низькиЙ•>, sordёs <<бруд, 
грязь, нечистота•>, які продовжують іє. 
*svord- <<чорний, брудного кольору•>. -
Шелудько 55; Kruszyr\ski JP ЗО/З, 
136-137: Кluge-Mitzka 690; КІеіn 1475, 
1551; Walde-Hofm. ІІ 562. 

швед1 <<людина, належна до народу 
скандинавської (північногерманської) гру
пи, що становить основне населення Шве
ціЇ•>, (заст.) шведин <<ШВеД•>, шведка <<КіНЬ 
шведської породИ•>, шведчИна <<Війна зі 
шведами (у XVII ст.); nеріод перебуван
ня шведів в Україні (1708-1709 рр.)•>:
р. бр. болг. швед, др. свеи (мн.) <<ШВе-
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ди•>, Свиу,кая земля <<ІJ.lвеція•>, п. Szwed, 
ч. слц. Sved, нл. вл. Swejda <<швед•>, м. 
Швеганец, схв. Ulвеf;ани.н <<ТС.>>, швед
скй <<ШВедськиЙ•>, слн. Sved; - запо
зичення з німецької мови; н. Schwede 
походить від Schweden <<Швеція•>, спо
рідненого з нн. снн. Swёde, лат. 
Suionёs, Sueones, дангл. Swёon, дісл. 
Svтar, дшв. Sviar, Svёar «ТС.•> і з двн. gi
swlo <<свояк•>, (букв.) <<Країна своїх (лю
дей), свого (народу)•>. - Фасмер ІІІ 571, 
IV 418, 419; Младенов 692; КІеіn 1552; 
Holthausen Awn.Wb. 293; Кluge-Gotze 
202. -Див. ще свій 1 • 

[швед2 ] (ент.) <<тарган, Blatta orientalis 
L. (Periplaneta orientalis L.).> ВеНЗн, [шві
дик] (ент.) <<тарган, Blatta germanica L. 
(Phyllodronia germanica L. ),> ВеНЗн; -
р. [швед] <<тарган, який узимку міняє 
колір і стає білим•>; - утворене лекси
ко-семантичним способом від етноніма 
швед (пор. шваб <<Тарган•>, пруссік 
<<ТС.•>). - Фасмер IV 418. - Див. ще 
швед1 • 

[шведлина] (бот.) <<свидина біла, 
Thelycrania аІЬа Pojark., кизил (дерен) та
тарський, Cornus tatarica МіІІ.•> Mak; -
очевидно, результат видазміни форми 
свидИна внаслідок їІ зближення зі сло
вом шведин (швед) для відрізнення від 
іншого різновиду цієї рослини - сви
дини криваво-червоної (Thelycrania 
sanguinea L.; кизил (дерен) криваво-чер
ВОНІ-ІЙ, Cornus sanguinea L.); асоціацію 
білого кольору зі словом швед (шведи
на) можна пояснити переважно біля
вим кольором волосся у шведів. - Див. 
ще свид1 • -Пор. швед2 • 

швейцар <<сторож біля вхідних две
рей установи, житлового будинку, готе
лю тощо•>, швейцарець <<житель Швей
царіЇ•>, швейцариха, швейи,арська <<При· 
міщення, що прилягає до під'їзду; кім
ната швейцара•>: - р. швейцар <<швей
цар; ст. швейцарець•>, бр. швейцар 
<<Швейцар>>, п. szwajcar «Тс.•>, Szwajcar 
<<швейцарець•>, болг. швейцар, швайцер, 
м. Шваjцарец <<Швейцарець•>: - запо
зичення з німецької мови; н. Schweizer 
<<Швейцарець•>, пізніше <<солдат палсь-



швельбавий 

кої гвардії (яких набирали зі швей
царців); сторож при дверях (насампе
ред у Папи)•>; останнє значення набуло 
згодом ширшої семантики і почало за
стосовуватися в значенні <<охоронець 
при дверях знатної особи (і в особливо 
важливих будинках)•>; нім. Schweizer 
nродовжує свн. swlzer <<швейцарець•> і 
nоходить від назви швейцарського кан
тону Schwyz (звідки н. Schweiz <<Швей
царіЯ•>, фр. Suisse, іт. Suizzera «ТС.•>), що 
став ядром у союзі швейцарських кан
тонів, які почали в ХІІІ ст. боротьбу за 
незалежність і стали основою майбутньої 
Швейцарії. - Фасмер IV 418; Преобр 
І!, вьrп. последний 92; Горяев 420; Нико
нов 477; Черньrх ІІ 407-408; Младенов 
692; Кluge-Mitzka 691; КІеіn 1554. 
Пор. швіцький. 

[швельбавий] <•який має погану ви
мову; шепелявить•> ВеЛ; - утворення 
звуконаслідувального характеру. 

[швельrіт] <<балачка, базікання•> 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, ви
никло на основі запозиченого з німець
кої мови schwelgen <•Насолоджуватися 
(чимось), з приємністю чимось займа
тися•>, спорідненого з дангл. swelgan. 
англ. swallow, дісл. svelgja <•поглинати, ко
втати•>, що продовжує основу іє. *st,Jelk-, 
nов'язану коренем з іє. *svel- <<ПОГ,'lИ
нати, їсти, пити•> (Кiuge-Mitzka 692); 
в українському слові відбулося звужен
ня вихідної семантики: <<насолода (від 
будь-чого)•> ~ <•розмова, що ведеться 
невимушено і досхочу•>. 

ШВеНДЯТИ (розм.) <•ВештаТИСЯ, ТИНЯ
ТИСЯ•>, швендятися (розМ., рідк.) <<ШВеН
ДЯТИ•>, [швендати, швандяти, ШвUН
датиІ, [швендьоватиІ <•Тс.•> Пі. швендя 
(розм.) <•ТОЙ, хто любить швендяти•>, у 
ВИразі швенді справлЯти <•ТИНЯТИСЯ>>, 
[швендалка, швендяло] <•ШВеНДЯ•>; -
р. [швuндать] <<ХОДИТИ ПО ГОСТЯХ», (швuн
да] <•Жінка, що любить ходити по гос
ТЯХ•>, бр. (розм.) шв3ндаць <•швендяти•>, 
шв3ндацца нс.•>, п. (розм.) szwendac 
si\ <•швендяти; шастати, вистежуючИ•>, 
(розм.) szwendalski <•Нероба, вітрогон•>, 
СЛЦ. svandra <<ШВеНДЯ-Жінка; ПОВіЯ•>; -
не зовсім ясне; можливо, виникло на 

швИгавка 

основі запозичення німецьких слів ver
schwenden <<Марнувати (у тім числі час)•>, 
Verschwender <•Марнотратець•> і schwin
den (мин. ч. schwand) <•убувати, зника
ТИ•>; значно менш вірогідний зв'язок п. 
szwendac si\. а отже, й інших пов'язаних 
з ним слів, з припущуваним польським 
*sw\dra, похідним від SW\d <•чад•> 
(BrUckner 559). - Фасмер-Трубачев IV 
419; Потебня РФВ 4, 202. 

[швець1] (іхт.) <<окунь річковий, Perca 
fluviatilis L.•> ВеЗн; - лексико-семан
тичне утворення від швець <•чоботар•>, 
ПОХіДНОГО Від ШUтИ; Підставу ДЛЯ На
ЗВИ дала, очевидно, наявність у риби 
гострого шипа, подібного до шила. -
Рьrбьr СССР 277. - Див. ще шИти. 

[швець2 ] (бот.) «скумпія (рай-дере
во), (Rhus) CotinUS•> Нед, Mak; -
утворення, що виникло лексико-семан

тичним способом від швець <<Чоботар•>; 
назва пов'язана з тим, що з листя цієї 
рослини одержують дубильні речовини, 
а з деревини видобувають жовту фар
бу, зокрема для фарбування шкіри; пор. 
р. [коже'венное деревц6] (Даль ІІ 131 ).
УРЕС ІІІ 294.- Див. ще шИти. 

[швеЯ] (іхт.) <•білизна, Aspius bipuпc
tatus•> Г, Нед, [швuя] (іхт.) нс.•> Нед, 
[швайка] (іхт.) <•тс.•> Г, Нед;- п. 
[szweja] <•верховодка, Albuгnus•>, [szwyja] 
<•ялець звичайний, Leuciscus leuciscus 
L.•>; - утворення, етимологічно nов'я
зане з шuти; пор. [шве'я] <•щось гост
ре•>; свою назву риба дістала, очевид
но, за видовжену форму тіла і за 11 
жвавість та рухливість; п. [szweja, 
szwyja] з огляду на тверде sv- (замість 
sv'- ), можливо, зумовлені українським 
впливом. - Див. ще шИти. 

[ш8€Ткий] «ГнучкиЙ•> Г, [шв' яткий] 
не.•> Она; - утворення, пов'язане з п. 
[swiastki] <<стрункий, гнучкиЙ•>, похідним 
від [swiastac] <•вимахувати чимось, наnр. 
баТОГОМ•>, ЯКе СПОріднене зі swistac <<СВИ
СТ3ТИ•> (ідея різкого руху семантично асо
ціюється з ідеєю свисту). - Пор. еви
спіти, швяткИй. 

[швИгавка] (у виразі швuгавка по
льова) (бот.) <•подорожник середній, 
Plantago media L.•> Г, [швигавки польові] 
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швИтар 

«ТС.•> Пі, [швигалкаl <<Піщанка золотолис
та, Агепагіа gramiпifolia Schrad.•> Mak; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з діє
словом [швИгdти] <<Кидати•>; мотивація 
назви не ясна. - Див. ще швИ:rати. 

[швИ:rар] <<Кінець батога, канчука•> 
ВеЗн; ___;. Ч. svih <<ХЛЬОСКаННЯ>>, вл. swikar 
«ТОЙ, хто б'є батогоМ•>, схв. швИгар <<ТОН
кий кінчик батога•>; - утворення, похід
не від н. ст. Schwiпger <<ТОЙ, що б'є (різ
ками)•>, schwingen <<бити різками, стьоба
ТИ•> (свн. swingen «Те.•> ), генетично по
в'язаних З дінд. svajatё, -ti <<ОбіЙМаЄ•>, 
ав. pairisxvaxta- <<Навколо охоплениЙ•>, дірл. 
seпg <<стрункиЙ•> (первісно <<гнучкиЙ•> ). -
Кluge-Mitzka 694-695. - Див. ще 
швИ:rати. - Пор. швИйкнути. 

[швИ:rати] <<кидати; підкидати гря
зюку швигалкою•> Кур, [швdгати] <<сікти 
батогом, бити•> Нед, [швигати] <<бити, 
бити батогом•> ВеЛ, [швигнути] <<зірва
ТИ•>, [швигн_ути] <<ударити, ударити бато
гом•> ВеЛ, [шв{гати] <<Хльоскати, ляска
ТИ•>, [шв[катu] не.•> Нед, [ швИгалка] 
<<метавка; лозинка, якою діти кидають кар

топлю; побігайка•> До, [швИіар] <<кінець 
батога, петлі•>, [швиг] (виг.) <<кидь•>; - п. 
[swigac] <<кидати; хльоскати, стьобати•>, 
Ч. svihati <<ХЛЬОСКаТИ, стьобаТИ>>, СЛЦ. 
Svihat' <<СТЬОбати; МаХаТИ (рукою, НО
ГОЮ)•>, ВЛ. swihac <<КОЛИХати; ВИМахува
ТИ; хльоскати, стьобати, бити батогом •>, 
swikac <<бити, хльоскати; картати; (пе
рен.) плямувати, гостро критикувати•>, 
НЛ. swigas <<ТС.; СТЬОбатИ ріЗКОЮ, бИТИ, 
ударЯТИ>>, swigпus <<Відкинути, розмах
нути, тряхнути•>, полаб. svikпe <<б'є ба
тогом •>, СХВ. швufzкати <<ЛЯСКаТИ бато
ГОМ•>, СЛН. sv(gati <<ШВИДКО Промайнути; 
блиснути (про блискавку),>; - запози
чення з німецької мови; н. schwiпgeп 
нрясти•>, свн. снн. swiпgen <<розмахува
ти, трясти; бити батогом, бичем, розма
хуючи ними•>; - споріднене з дфриз. 
swiпga <<Поливати•>, дангл. swiпgaп <<би
ти, бити батогом; кидатися•>, англ. 
swiпg <<хитатися, махати•>, дінд. 
svajatё, -ti <<ОбіЙМаЄ•>, дірл. seпg <<СТрун
КИЙ•> (первісно <<гнучкиЙ•> ); зіставляло
ся з лит. svlegti <<Кидати, шпурляти; би-
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швиргати 

ти•>-; менш вірогідне пояснення слова 

(Holub-Lyer 475; Schuster-Sewc 1485) 
як слов'янського утворення ономатопеїч
но-експресиві-rого походження. - Bezlaj 
ESSJ IV 141; Кluge-Mitzka 694-
695. - Пор. швИ:rар. 

швидкИй, швИдкісний, швИдкіс
ник, швИдкість, [швИдкати] <<Поспіша
ти•>, [швидкувdти] «ТС.•>, швИдшати, 
швидкома, [швидч] <<Швидше•> Нед, 
[швИдчеl Нед, [швидчій, швидчіш, 
швидч{ше] «ТС.•>, швИдше, зашвидкИй, 
нашвидку, пришвИдчувач, пришвИд
шити; - р. (пд., зах.) [швьtдкий], бр. 
[швь'tдкій], п. [szwytki] <<спритний, меткий, 
хвацькиЙ•>, [switkij «ТС.•>; - запозичене з 
давньонижньонімецької мови за посеред
ництвом польської; днн. swїo <<сильний, 
спритний» споріднене з дангл. swїo «Те.•>, 
свн. (ge)swiпde <<швидкий, несамовитиЙ•>, 
ранньонвн. schwiпd(e), н. (ge)schwiпd 
<<швидкиЙ•>, дфриз. swїthe (присл.) <<ду
Же•>, дісл. sviппr <<розумниЙ•>, гот. swiпps 
<<СИЛЬНИЙ•>, далі, МОЖЛИВО, З ЛИТ. sveTkas 
<<здоровиЙ•> (Specht 128); Фасмер вважає 
цю етимологію непереконливою ( Фасмер 
IV 419-420).- Потебня РФВ 1, 264; 
Кluge-Mitzka 253. 

[швИ:йкнути] <<ударити батогом (?)•> 
Нед; - вл. swikac (<батожити, сіКТИ•>, 
нл. swikas «Те.•>; - очевидно, експре
сивне утворення, пов'язане з [швИіа
тиl. - Schuster-Sewc 1486. - Див. ще 
швИ:rати. - Пор. швЯкати. 

[швир] (бот.) <<щириця загнута, Ama
raпthus retroflexus L.•> Mak, [швирица] 
(бот.) <<ЩИриця жмінда, Amaraпthus bli
tum L. •> Mak; - вторинне утворення з 
первісного [щир J <<Amaraпthus retroПexus, 
Amaraпthus blitum•> (пор. щирИця «ТС.•>, 
паралельне до [швuрицаl <<Amaraпthus 
blitum•> ); виникло внаслідок деетимоло
гізації слова. - Див. ще щир. 

швиргати <<кидатИ•>, швиугнутu, 
швиргонути, [швирнути] Нед, [швИрка] 
<<невелика за розміром дровинка•> Ва, 
швиргомd <<кидком, кидаючи•>, швирг 
<<кидь•>, швирдИць «Те.•>; - р. швьtрЯть, 
[швьtркdть], бр. [швьtргаць], п. [szwyr
пctcl «кинути•>, [smyrgпqc, smyrпctcl <<те.; 



швирюіти 

ШВИДКО стрибНуТИ•>, НЛ. swyras <<ВИТИ
рати сірника; ковзатися по льоду•>, swyr
nus <<ВИКИНУТИ>>, болг. [швИрва.м] <<бИТИ 
струменем•>, [швuрна] <<бризнути•>, м. 
Шврка <<бИТИ батОГОМ>>, СЛН. svfkati 
<<фехтуваТИ•>; - ПСЛ. svyrati, svyrjati ВВа
жається похідним від звукозображуваль
ного вигуку svyr(k), (svyr). - Фасмер 
IV 420; Горяев 420; Bezlaj ESSJ IV 
142; Bern. І 410. -Пор. швирюіти. 

[швиркати] <<свистіти, сюрчати; швид
ко відлітати•> Нед, ВеНЗн, [швирчсіти] 
<<свистіти•> Нед; - р. [швьl:ркатьl <<ПИр
хати, соnти, хропти; голосно сьорбати•>, 
ВЛ. SWiric <<СВИСТіТИ, СЮрЧаТИ>>, SWjercec 
4дзижчати•>, нл. [swyrkas] <<шуміти, си
чати, СВИСТіТИ•>, СЛН. svfkati ~махати різ
КОЮ, бичем•>; - звуконаслідувальне утво
рення, споріднене зі свірчати. - Schus
ter-Sewc 1486, 1487 -1488; Bezlaj ESSJ 
IV 143. -Див. ще свірк. 

швіцький <<порода великої рогатої 
худобИ>>; - р. швuцкий; - утвореННЯ 
від назви кантону Швіц (н. Schwyz) у 
Центральній Швейцарії, де виведено цю 
nороду великої рогатої худоби. - ССРЛЯ 
17, 1320; БС3 47, 626-627.- Пор. 
швейцар. 

шво <<Шов, місце з'єднання зшитих 
кусків тканини; місце скріnлення частин 
чого-небудь; (мед.) місце з'єднання тка
нини, розсіченої nід час хірургічної оnе
раціЇ•>, [шва] <<ТС.>> Нед, швайка «ТОВС
те шило; колупалка до люльки; шnиль 

на будинку; рід дитячої гри; швачка•>, 
[швайца] <<ШВайка (шило)>> Нед, шваля 
~краВЧИХа•>, швальня <<ШВацька маЙстер
НЯ•>, шваха <<ШВаЧКа•>, швацтво <<ШВаЦЬ
Ке ремесло•> Пі, швач, швачінко <<син 
шваЧКИ•> Бі, швачка <•кравчиха•>, швій
ник <•швець, майстер, що шиє і лагодить 
взуття•>, [швея, швИЯ] <•ШВаЙка (шило); 
узагалі щось гостре•> Нед, [шев] <<ШОВ•> 
Нед, [шевкЄня] <<Швачка•> ВеБ, шевкИня 
<•Шевчиха (жінка шевця); швачка•> Нед, 
[шевк6] <<ШВеЦЬ>> Нед, шевня <<Шевська 
майстерня; взуттєвий магазин•>, шевство, 
[шевцевuк] <<СИН шевця•> Нед, шевu,{вна, 
шевцЮга (знев.) <•Швець•>, шевцЮра 
«ТС.•>, шевченко, шевчик <•учень, робіт-

шво 

ник у шевЦЯ>> Бі, шевчИна <•Швець; бід
ний, жалюгідний швець•> Бі, шевчuха, 
[шевчИшка] (знев.) «Шевчиха•>, шевчук 
<•шевцівський nідмайстер, учень•>, [шИв
киня] ~кравчиня, кравчиха•> Німчук НЗ 
УжДУ, шов <•ШВО•>, [швайковИтий, швай
куватий] <<Подібний до швайки•>, швовий, 
швачкувати <<Працювати за швачку•>, ви
шивальник, вишИванка, вИшивка, виши
вальний, вїдшИвка, ІзапішваІ <•рубець 
при шитті•>, зшивальник, зшивальний, 
зшивач, зшИвка, зшивнИй, зашиваль
ний, [надшивка] <•Жіноча сорочка, надто
чена знизу•> Ж, [нашuванка] <•рід ви
шивки на чоловічій сорочці; рід візерун
ка при вишиванні JІляними ниткамИ•> 

Ж, нашИвка <•Нашивка; [шматок nолот
няної тканини, нашитий на nлечі сороч
ки]•> Ж, нашивнИй, [ошивка] <•наволо
ка, пошивка•> Ж, обшивальник, обши
вальний, обшuванка, [обшиванка] <•Ве
ЛИКИЙ дощаний човен; віз з дощаним 
ЯЩИКОМ•> ЛПол, обшИвка <<Обшивка, бор
дюр; [комір]•> Ж, обшивнИй, [обшивнЯ] 
<•рід човна•> Ж, [обшивчастий у спо
лученні обшивчасті уставки] <<вишиті 
особливим способом уставки в сорочці•>, 
[апашванкаl ~великий дощаний човен•> 
ЛПол, [перешевка] <<дратва, якою nри
шивають переди; дратва•>, [перешиваль
ник] <<колодка для шиття халяв; учень, 
що шиє халяви•> Нед, перешИвка <<nере
шивка; [шиття халяв]•> Нед, перешивнИй, 
підошва <<Підошва; [підставка у мотовилі 
Г; дно в судні, плоскодонному човні; ниж
нє полотнище великого морського невода 

Дз]•>, підшивайло <<Підлабузник•>, [під
шивальник] <<Підмайстер шевця, що під
шиває підошви•> Нед, підшивач, підшИв
ка, підшивнИй, [пішва] <<наволока, по
шивка» Нед, [подиш6в, подош6в] <•зем
ляна долівка в хаті•> ДзАтл І, [подош
ва] <<лутка у вікні•> ЛЖит, [п6шва] <<СО
лом'яна стріха•> Нед, [п6шев] <•подвійний 
загнутий ШОВ•> Нед, [п6шевка] <<соло
м'яна стріха; чуб•>, [пошивальник] <<ТОЙ, 
що криє хату зі стріхою•>, [пошuванка] 
<<Наволока, пошивка•>, [пошивач] <<ТОЙ, 
що робить стріху•>, п6шuвка <<наволока•>, 
пошuвнИк, [пошиттЄ] <<стріха•> Нед, [по-
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швора 

шівля] нс.•> Нед, [п6ш6в] нс.•> Нед, 
пошив нИй, прИшви ( мн.) <<головка (у 
чобіт); чоботи з пришитими головками•> 
Ва, прИшИвка <<Пришивання, щось при
шите; [кожна з частин сітки, з яких во
на зшита Г; малий комір на чоловічій со
рочці НедJ.>, [прuшовка] <<кожна з час
тин сітки, з яких вона зшита•>, пришив

нИй <<той, що пришивається; [той, що лю
бить шити]•>, пр6шва, пр6шивка, про
шuвюій, [сшuванuна] (зб.) <<латки•> Нед, 
ушивальник <<вузький ремінець для зши
вання; покрівельник соломою•>, ушИв
ка, [ушівля J <<салом' яни й чи очеретя
ний вшитий дах•> Мо, упр6шив (у спо
лученні шИти упр6шив) <<Шити, стьоба
ючи•>, [припішвити] <<Пришити знизу, ши
ючи через краЙ•> Нед; - р. шов, [шва] 
<<дощана обшивка•>, бр. шво, др. шьв'Ь 
<<вишивка; шов, шво•>, п. szew, ч. слц. 

sev, ВЛ. SOW, НЛ. saw, боJlГ. М. шев, СХВ. 
шав, CJJH. Sfv, ЦСЛ. ШbR'L; - псл. SbV"Ь, 
пов'язане з псл. siti, укр. шuти; - укр. 
шво є новотвором, що існує поряд із з ах. 
шев (rІор. др. шьв'Ь); форму шов, оче
видно, запозичено з російської мови, де 
вона закономірно продовжує др. шьв'Ь і 
ПСЛ. SbV"Ь < *sluv-, споріднене з JІТС. suva, 
SUVe <<ШОВ•>, ЛИТ. ap-siuvas, pei'-siuvas 
<<Кант, бордюр•>. - Фасмер IV 463-
464; Machek ESJC 610; Holub-Kop. 368; 
Holub-Lyer 466; Trautmaпп 261; 
Muhi.-Eпdz. IV 108. -Див. ще шИти. 

швора <<ремінь (шнур), у тому чис
лі для мисливських собак; кілька хор
тів, прив'язаних до такого ременя; [товс
тий мотузок; кодола]•>, [свора] <<розво
ра; жердина, що з'єднує передню час
тину воза із задНЬОЮ>> Нед, шворка 
<<Мотузок•>; - р. св6ра <<ремінь водити 
мисливські собаки, смик•>, (пд.) [швор
ка] <<ремінь (шнурок) на собак; мотузок, 
шнурок•>, др. С'Ьвора <<пет ЛЯ•>, п. sfora, 
заст. swora, ст. stwora <<ремінь або шнур 
на собак, смик•>, ч. svora <<Застібка; пет
ля•>, svorka <<Затискач•>, слц. svorka <<За
тискач; швора (собак)•>, вл. swora <<зад
нє ДИШЛО>>, СЛН. SVOГa (svora) <<ПОЗДОВ
ЖНіЙ брус (поздовжня жердина) у во
зі•>, sora <<рОЗВОра (у ВОЗі)•>, ЦСЛ. C'LROpA 
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<<з·астібка, пряжка•>; - псл. s-ьvora не, 
що стискає, зводить, з'єднує•>; - пре
фіксальне утворення від кореня *vor- / 
ver- <<запирати, замикати•>. - Фасмер 
ІІІ 583; BrOckпer 528, 633-634; Machek 
ESJC 598; Schuster-Sewc 1393. -Див. 
ще вір1 , 3

2
• - Пор. свірка 1 , сворінь. 

ШВОрінь <<МеталеВИЙ або дерев'яниЙ 
стержень, що є вертикальною віссю пе
редка воза, візка чи поворотним при
строєм в автомобілі, локомотиві і т. ін.•>, 
[свірень] <<Шворінь•> Нед, [свірюік] <<свер
дло просвеRдлювати дірку на шворінь•> 
Нед, [сво{!а] <<Вісь у передніх колесах во
за•> ВеЛ, [св6fень] <<шворінь•> Нед, [сво
рінь, швірень «ТС.•>, [шкворівщина] <<Мі
сце, де забито шкворінь (у ГР.і).>. [шкв6-
рінь] <<шворінь•>, [свірневий] <<Пов'яза
ний зі шворнеМ•>, [швірньовuй, шворе
невий, швс5рньовийІ НС.>>; - р. шкв6-
рень, [шв6рень] , бр. шв6ран, п. sworzen, 
Ч. svorn\k, [svorefl, zvorefl], СЛЦ. SVOГefl, 
болг. [шв6рен] «ТС.•> (болг. говірки Оде
щини), СХВ. сворница, СЛН. SVOГПik; -
псл. s-ьvогьпь, похідне від *s-ьverti <<зім
кнути, замкнути•>, префіксального утво
рення від *verti, verati <<замикати•>, з 
яким споріднене укр. верея <<Вісь у две
рях•>, вір <<огорожа з жердин•>. - Фас
мер IV 419; Преобр. ІІ, вьш. последний 
92; Горяев 423. - Див. ще верея, 
вір1 , 3 • - Пор. св6рінь, швора. 

[шворужити] <<терти•> Нед; - не
ясне. 

швИкати <<стьобати, хльоскати•>; -
експресивне утворення звуконасліду
вального характеру; можливо, спорід
нене зі швИйкнути; до словотвору пор. 
дзвЯкати, чвЯкати і под. 

[швяткИ:й] <<розпущений, нестрим
ниЙ•> Нед; - не зовсім ясне; можливо, 
результат семантичної видазміни слова 
шв'яткий <<гнучкиЙ•>. - Див. ще швет
кий. 

тебенути- див. шибати. 
[шебер] (бот.) <<чабер садовий, Sa

tureja horteпsis L.•>; - очевидно, ре
зультат деетимологізації первісного ча
бер: до чергування початкових ш- і ч
пор. шевернагий і чеверн6гий. - Див. 
ще чабер. 



шеберхнути 

шеберхнути << шелеснути•>, шебер
нути; - р. [шебершuтьj <<Шарудіти•>, 
[шеберстtіть, шеберстеть] <<Шелесті
ти, шарудіти, скребти, дряпати•>, [ша
барчать] <<Шарудіти, шелестіти•>; - екс
пресивне утворення звуконаслідуваль
ного характеру; можливо, споріднене з 
чеберхнути <<шименути (ножем)•>, че
берчати <<бряжчати•>; до чергування по
чаткових ш- і ч- пор. шевернагий і че
вернагий, шебер і чабер. - Пор. ка
бурх, чеберхнути. 

[шебсько] (присл.) <<ШВИДКО•>; - утво
рення, rюв'язане з прикметником [шиб
кuй] <<НаВаЛЬНИЙ, ШВИДКИЙ, ПОрИВЧаСТИЙ•>, 
похідним від шибати <<із силою кида
ти, ударяти•> (див.). 

шевалЬ€ (бот.) <<сорт ячменю, Hor
deum L.•>; - р. шевалье; - неясне. 

[шевдатися] <<ПJrутатися•>; - неясне. 
[шевеліти] <<Шелестіти•>, [щевелu

ти] <<Ворушити, рухати•> Нед, [шевелu
тися] <<Ворушитися, рухатися•> Нед, [ше
велень] <<шелест, шепіт, шарудіння•> 
Нед; - р. шевелuть <<ТОркати, переби
рати, рухати, ворушити•>, бр. шавяліць 
~те.•>, ч. seveliti <<Шелестіти; злегка во

рушитИ•>, СЛЦ. seve\it' «ТС.•>, НЛ. saw\is 
~вештатися, блукати без діла, байдику
вати•>, схв. шеве;ьити <<іти, важко сту
паючи і nохитуючись; плентатися•>, слн. 

seve\jati «КИШіТИ•>; - ПСЛ. seve\iti (s\) 
«ворушити(ся)•>; - зіставляється з дінд. 
cyavate <<рухаєТЬСЯ•>, ав. syav-, sіуаv
~ПрИХОДИТИ В руХ•>, а ТаКОЖ із ГОТ. 

skёwian «мандрувати•>, дісл. skreva <<ру
хати•>, лат. ceveo <<Ворушити, рухати сте
гнами•>; реконструюється також первіс

не *vel-ti (Machek ESJC 606); розгля
дається як звуконаслідувальне утворен

ня (Skok ІІІ 390). - Фасмер IV 420; 
Младенов 690; Bezlaj ESSJ lV 39; 
Loewenthal ZfSIPh 7, 406. - Пор. ше
левіти. 

шевелЮра; - р. болг. шевелЮра, 
бр. шавялЮра, п. рідк. szewelura; - за
позичення з французької мови; фр. 
chevelure <<волосся на голові•> походить 

шеолЮга 

від cheveu (ст. chevel) <<волос•>, яке про
довжує лат. capillus <<волос, волосся, 
чуб•>. - ССРЛЯ 17, 1327; Фасмер lV 
420; Черньrх 11 408; Dauzat 170; Walde
Hofm. І 158-159.- Див. ще капілЯр. 

[шеверногий] <<кульгавий, клишо
ногиЙ•>, [шивернагий] нс.•>; - ч. [se
verem] <<криво, косо, навскоси•>, слц. se
verom <<Криво, навскоси, боком•>, [sever] 
«Клишонога людина•>, [severit'] <<кульга
ТИ•>, СЛН. Sever <<ЛЮДИНа З КрИВИМИ НО
ГаМИ•>; - складне утворення, перший 
компонент якого продовжує прикмет

ник ПСЛ. SeVbГb <<КрИВИЙ, кульгаВИЙ•>, 
споріднений з дінд. khora- <<КривиЙ•> (з 
іє. *khev(e)r- <<щось криве•>); менш ві
рогідне пов'язання (Machek ESJC 607, 
672) з псл. *uvігь <<кривиЙ•>, а також із 
н. *schever, похідним від schief <<КривиЙ•> 
(Janko CMF 16, 106; Matzenauer 322; 
Mikl. EW 339); другий компонент но
га. - Bezlaj ESSJ lV 39. - Див. ще 
нога. - Пор. чеверногий. 

[шеверЮга] <<кривоногий•> Нед; - екс
пресивне утворення, що виникло в ре

зультаті скорочення складного слова 

шевернагий і поширення його суфіксом 

згрубілості -юг( а). - Див. ще шевер
ноги й. 

[шевИло] <<швидка, вертлява люди
на•> Мо; - експресивне утворення на 
основі слова шевеліти; пор. шелевuло 
<<непосида•> від [шелевіти] (див.). 

шевйот <<Вовняна костюмна ткани
на,,, [шевйот]; - р. болг. м. шевиат, бр. 
шавіёт, п. szewiot, ч. слц. seviot, схв. 

шевuот, слн. seviot нс.•>; - запозичен
ня з французької мови; фр. cheviotte 
«ТС.•> походить з англ. Cheviot Hills <<(па
горби) Шевіот•> - назви місцевості, де 
розводять цінні породи овець. - СІС2 

928; Фасмер IV 421; Черньrх ІІ 408; Ho
lub-Lyer 466; Dauzat 170; КІеіn 274. 

[шевлЮга] <<Мерзотник Г, мерзотни
ця Пі», [шевлЯга] ~шкаnа•>; - р. [ше
велЮгаІ <<Шкапа•>, бр. [шаулЮга] «ТС.•>, 
п. ст. szewluha, szewluch <<Негідник, не-
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здара, недотепа; шкапа•>; - не зовсім 

ясне; можливо, експресивне утворен

ня; пор. [шеверЮга] <<кривоногиЙ•>; у 
польській мові вважається запозичен

ням з української. - BrOckner 548. 
шевро <<вичинена козяча шкіра•>; -

р. бош. м. шевро, бр. шауро, п. szewro, 
Ч. СЛЦ. СЛН. sevro, СХВ. Шевро; - запо
ЗИЧеННЯ з французької мови; фр. chevreau 
(ст. chevrel) <<козеня; шкіра козеняти•> 
походить від chevre (ст. chievre) <<коза•>, 
яке продовжує лат. сарга <<коза•>, пов'я
зане з сарег <<козел, цап•>, що спорідне
не з гр. х.атrрщ <<вепр, кабан•>, дісл. hafr 
<<козел, цап•>, дангл. hrefer, двн. haper, 
hebr «rc. •>. - СІС2 928; Фасмер IV 421; 
Holub-Lyer 466; Dauzat 170; Walde
Hofm. І 157-158. 

[шеrеря] <<рід танцю•>; - неясне; 
можливо, пов'язане з [шекеня] <<рід буй
ного таНЦЮ•>. - Пор. шекеня. 

шедевр «визначний твір літерату
ри, мистецтва тощо•>; - р. шедевр, бр. 
шздЗур, п. ч. слц. слн. chef d'oeuvre, 
бош. шедь6в'Ьр; - запозичення з фран
цузької мови; фр. chef-d'ceuvre (букв.) 
<<Вершина роботи, діла•>, (первісно) <<Зраз
ковий твір•> складається з іменника chef 
<<голова•>, (перен.) <<верх•>, прийменника 
d(e) <<З, від•> та іменника ceuvre <<твір; 
діло•>, що продовжує лат. opera <<робота, 
праця; твір•>. - СІС2 928; Фасмер IV 421; 
Черньrх ІІ 408; Kopaliriski 168; Dauzat 
167, 229, 510. - Див. ще де-, опера, 
шеф. 

[шедйвий] <<укритий інеєм; сивиЙ•> 
Нед; - п. ст. szedziwy <<сивиЙ•>, ч. слц. 
sedivy, ВЛ. sedziwy, НЛ. seziwy «ТС.•>; -
запозичення з польської або словацької 
мови, де відповідні слова пов'язані з укр. 
сідuй. - Див. ще сідйй, шадий. 

[шедорити] <<Перевертати•> Нед, [ша
дорити] Нед, [шендори~и] «ТС.•> Нед; -
запозичення з угорськоt мови; етимоло

гія yr. sodorпi <<кружити; згортати•> не з'я
сована. - MNTESz ІІІ 566; Barczi 272. 

[шездара] <<цитра•> Нед; - неясне. 
ШеЗЛОНІ' <<Легке розсувне КріСЛО•>; -

р. боJJГ. Шезлонг, бр. ШЗЗЛОНг, П. szez
[ong, Ч. chaise Jongue, sez[ong, СЛЦ. (розм.) 
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sezlon, схв. шезлонг; - запозичення з 
французької мови; фр. chaise longue 
<<шезлонг•>, (букв.) <<довгий стілеuь•> скла
дається з іменника chaise <<стілець•> від 
[chaire] <<Крісло, кафедра•>, що продовжує 
лат. cathedra <<Крісло•> з гр. х.аеf.бра <<Ка
федра•>, і прикметника longue <<довгиЙ•> 
від лат. longus «ТС.•>, спорідненого з 
гот. laggs, н. lang <<ТС.•>, що зіставля
ються з псл. *dьjgo(jь), укр. довгий. -
СІС2 928; Kopaliriski 945; Dauzat 157, 442; 
КІеіn 264-265, 904; Walde-Hofm. І 
820-821 . - Див. ще ДОВІ'ИЙ, кафедра. 

[шейкатися] <<шастати, вештати
ся•>; - неясне. 

[шейпа] <<Вірьовка в рибальському 
човні для підтягування крила невода•> 
Берл; - запозичення з російської мови; 
р. lшейма] <<Якірний канат; канат, яким 
човен тягнуть по кризі•> походить за по
середництвом саам. sieima <<Просмоле
ний канат; волосінь•> від дсканд. дісл. 
simi <<Мотузок, канаТ», що разом із дангл. 
sima, дфриз. sim(a) споріднене з гр. іJ.Іа<;; 
<<ремінь•> і зводиться до іє. *sёі- <<зв'я
зувати•>.- Фасмер IV 421-422; Vries 
AEW 476. - Пор. сило. 

[шекало] <<джгут, уживаний у грі з 
тією самою назвою•>; - неясне. 

[шекеня] <<рід буйного танцю•> Нед; 
неясне; можливо, пов'язане з [шепі

ря] <<рід танцю•> (див.). 
ШеЛаК <<СМОЛа МОЛОДИХ ПаГОНіВ ря

ду тропічних рослин, з яких виготовля

ють лаки й фарби•>; - р. шеллсік, бр. 
ШЗЛсlК, П. szeJak, Ч. СЛЦ. seJak, боJJГ. 
Шеллак, СХВ. шелак, СЛН. Seiak; - За
ПОЗИЧеННЯ з голландської мови, очевидно, 
за німецьким посередництвом; н. Schel
lack <<Шелак•>, гол. schellak «ТС.•> є склад
ним словом, утвореним з іменників schel 
<<Шкірка, лушпиння, шкаралупа•>, спорід
неного з гот. skalja <<цегла•>, двн. scala, н. 
Schale <<стручок, шкаралупа•>, 11сл. 
skoloka, укр. CKOUKa <<СТ,;'ЛКа Черепаш
КИ•>, і lak <<ЛаК•>. - СІС- 928; Фасмер 
IV 424; Преобр. ІІ, вьш. последний 93; Ko
paliriski 945; Holub-Lyer 465; Кluge
Mitzka 633, 642; Vries NEW 381, 612, 
613. -Див. ще лак', скойка. - Пор. 
шаля2 . 



телевіти 

[шелевіти] <<ворушити; ворушитися, 
колихатися; віяти; мерехтітИ•>, [шелевИ
ло] <<Неnосида (?) Г; шалаnут Нед•>, [ше
левія] <<легковажна людина; любостра
сник•>; - ексnресивне утворення, що 

виникло внаслідок метатези з nервісно
го [шевеліти] «ТС.•> (див.). 

[шелевки] (у млині) <<?>> Нед; -
неясне. 

[шелеrейдик] <<шалаnуТ»; - не~ІСне. 
[шеленди] (мн.) <<Листя каnусти; не

дорозвинені качани каnусти•> Нед; -
неясне. - Пор. шемут. 

[шеленетиха] <<nліткарка, цокотуха; 
легковажна дівка•> Нед; - не зовсім яс
не; можливо, виникло на основі угорсь

кого словосnолучення szeles по <<Легко
важна жінка•>. 

[шеленина] (бот.) <<молочай висо
кий (волосатий), Euphorbia procera МВ 
(Е. pilosa)•> Mak; - не зовсім ясне; мо
жливо, утворене від шалений (пор. си
нонімічну назву встеклинець); назва мо
же мотивуватися отруйними властиво
стями рослини. - Словн. бот. 355. -
Див. ще шаліти. 

[шелепайка] (бот.) <<цмин приквіт
никовий, безсмертник, Helichrysum brac
teatum Willd.•> Mak; - очевидно, пов'я
зане з [шелепіти] <<шелестіти, шерехті
ТИ•>, [шелепотіти] «ТС.•>, [шелепІ <<ше
лест, шерех•> або [шалупdйка] <<лушпай
ка•>; пор. синонімічну назву рослини сухі 
косИці. 

шелепати <<Шарудіти; ляпати, чала
пати•>, [шелепіти, шелепотіти] <<Ше
лестіти, шарудіТИ>> Нед, шелепнути <<упа
сти із шумом; із СИЛОЮ ВдарИТИ•>, шелеп
нутися <<із шумом упасти: \ tаритися 
об щось•>, шелепотіти <<CИJll,lІU шелес
тіти, шарудіти•>, [шельпотіти] «ТС.•>, 
розшолопати <<(насилу) зрозуміти, збаг
нути•>, ушелепатися <<ускочити•>, [уше
лепкатися] <<ускочити в халепу•>, [ше
леп] <<ШуМ, ШереХ•>, [шелепа] <<Недоте
Па>>, [шелепуватий] <<дурнуватий, при
дуркуватиЙ•>, пришелепкуватий, при
шелепуватий, [пришолопкуватий, при
шолопуватий] <<ПридуркуваТИЙ•>, Шелеп 
(виг.) <<шелесть; геп, хряп•>; - р. ше-

шелИхвіст 

лепнуть <<ударити батогом•>, бр. шз
лепаць <<бИТИ батоГОМ•>; - утвореННЯ 
звуконаслідувального характеру; р. ше
леп <<батіг•> nов'язувалося (Корш ИОРЯС 
8/4, 42) з чаг. шаь-алак <<удар•>, перс. 
шаліl!j <<Нагай, батіГ•>. - Фасмер IV 
423; Преобр. ІІ, вьш. nоследний 93; Го
ряев 420; Ильинский ИОРЯС 20/4, 
157· Machek ESJC 604. 

[шелепій] (бот.) <<дзвінець півнячий 
гребінець, Rhinanthus cristagalli L.•> Mak, 
[селепун] (бот.) «ТС.•> Mak; - очевид
но, утворення, похідне від [шелепітиІ 
<<шелестіти, шарудіти•>; пор. синонімічні 
звуконаслідувальні назви дзвінок, дзві
нець, громкИ. 

Шелест\ шелестівка <<ПрИГОЛОСНа>>, 
шелех <<шелест•>, [пошелесник] <<мішок 
із соломою•> Нед, шелесткИй, шелест
лИвий, шелеснdтий «Густолистий, ше
лестливиЙ•>, шелеснути, шелест{ти, 
[шелехнути] <<ЗНИКНУТИ>> Нед, шелесть 
(виг.), шелесь (виг.); - р. шелест, бр. 
шалясценне, п. szelest, ч. слц. selest, 
СЛН. seJest; - ПСЛ. seJest'Ь, суфіксальне 
утворення від *sel- <<шуміти, шелестіти•>, 
спорідненого з шерестіти (від варіан
та *ser-), і ховст <<глухий шум•> (з 
*xьlst-ь); (< псл. форми *sel- і *x"l-, що 
становлять собою різні ступені того са
мого звуконаслідувального кореня). -
Machek ESJC 604. - Пор. ховст, ше
рестіти. 

[шелест2 ] (бот.) <<яглиця звичайна, 
Aegopodium podagraria L.; мак-самосій
ка, Papaver rhoeas L.•> Mak, [шелес
тун] <<Вовчуг козячий, Ononis hircina 
Jacg.•> Mak; - неясне. 

[шелець] (бот.) <<пажитниця п'янка, 
Lolium temuleпtum L.•> ВеНЗн, Mak, [ше
ленець] (бот.) «ТС.>> ТЖ, (шелій] (бот.) 
не.•> Mak; - очевидно, первісне *ша
лець, пов'язане з шал, шаліти; назва 
рослини пояснюється їІ отруйністю, що 
викликає іноді запаморочення, корчі, 
непритомність. - Словн. бот. 389; Ней
штадт 118-119.- Див. ще шаліти. 

шелИхвіст (орн.) <<шилохвіст, Anas 
acuta L.; (перен.) шибеник, вітрогон, 
хвалько Нед•>, шилохвіст (орн.) <<Anas 
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acuta L.•>, шилохвість, [шИлохвостень, 
шилохвостиця, шилохвость] нс.•> Шарл; 
- р. шИлохвость (орн.) <<Anas acuta 
L.•>, бр. шьtлахвостка <<ТС.•>; - ре
зультат деетимологізації первісного ши
лохвіст - складного слова, утвореного 
з іменників шИло і хвіст; назва мотиву
ється гострим шилоподібним хвостом 
птаха. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
204-205; Птиць1 СССР 94. - Див. ще 
хвіст, шИти. 

[шеліЯкий] <<усякиЙ•> ВеУг, ДзАтл; 
- п. [wszelijaki, wszelejaki], wszelaki, 
ст. wszeliaki <<Всілякий, усякиЙ•>, ч. слц. 
vselijaky, вл. wselaki; - запозичення із 
західнослов'янських мов; п. [ wszelijaki], 
СЛЦ. vseJijaky Є СКЛаДНИМ заЙмеННИКОМ, 
утвореним із займенника wsze-, vse- <•все-•> 
з часткою Іі і займенн,ика jaki, jaky 
<<ЯКИЙ•>. - Machek ESJC 685-686. -
Див. ще весь1 , ли, як2 • 

[шелушний] <<стручковий•> Нед; -
р. шелушИть <<лущити•>, ч. lsalusina]; -
очевидно, похідне від *шелуха <<луш
пиння•> (пор. р. шелуха нс.•>), яке роз
глядається як продовження псл. *sce
luxa (< іє. *(s)kel- <<різати; відділяти•>); 
менш вірогідне виведення з луска, усклад
неного префіксом ше- (Фасмер IV 425-
426). - Горяев 420; Чернь1х ІІ 409. -
По[). шишулка. 

[шельвах] <•вартовиЙ•>, [шильдвах] 
«ТС.•>; - п. szyldwach, [szylwach] <•вар
товиЙ•> (stac па szyldwachu <•стояти на 
варті•>); - запозичене з німецької мови 
через посередництво польської; н. Schild
wache <<вартовиЙ•>, свн. schiltwache (пер
вісно) <<сторожування у повному озбро
єнні зі щитом•> - складне слово, утво
рене з іменника Schild <<ЩИТ•> (< двн. 
scilt), спорідненого з днн. skild, дісл. 
skjqldr нс.•>, лит. sk\ltis <•Відрізана скиб
ка•>, ПСЛ. skoJoka <<СКОЙКа•>, укр. СКОЙКа, 
і wache від іменника Wache <<сторожа; 
вартовиЙ•>. - St. wyr. obcych 737; BrUck
ner 560; Кluge-Mitzka 648, 649, 828, 842; 
Vries AEW 488. - Див. ще вахта1 , 
скойка. 

шелькИ (мн.) <<шлейки (у шта
нях)•>; - р. [шельки] «ТС.•>; - запози-
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чення з польської мови; п. szelka, мн. 
szelki утворено від szla <•шлея•>, ст. szleja 
нс.•>. -Див. ще шлеЯ . 

. шельма' <<шахраЙ•>, [шейма] нс.•> 
Нед, шельмованець «Таврований каторж
ник; шельма, пройдисвіт Нед•>, шель
мувати <<таврувати, обрізаючи вуха; 
(перен.) лаяти, ганьбити•>; - р. шельма, 
бр. шЗльма, п. szelma <<шахраЙ•>, ч. слц. 
selma <<хижак, шельма, шахраЙ•>, вл. нл. 
selma <<шельма•>; - запозичене з німець
кої мови через посеfедництво польської; 
свн. снн. schelm(e <<ЛИходій, пройди
свіТ», н. Schelm <<Шельма, шахраЙ•>, ра
зом із двн. scalmo, свн. schalme <•смерть, 
зараза, пошесть•> споріднені з дангл. hold 
нруп•>, дісл. hold <<м'ясо•>, дірл. colainn 
ніло, м'ясо, труп•>, кімр. celain нруп•> 
і зводяться до іє. *(s)kel- <<різати•>; при
пускається також запозичення з голланд

ської (ЧерньІх П 409); гол. schelm близь
коспоріднене з н. Schelm. - Фасмер 
N 4~6; Горяев 421; BrUckner 547; Machek 
ESJC 604-605; Holub-Kop. 367 -368; 
Holub-Lyer 465; Кluge-Mttzka 642. -
Див. ще скойка. 

[шельма2 ] <'утроє сплетений якірний 
канат при рибальському човні на Азов
ському морі•>; - неясне. 

ШеЛЮГа (бот.) <<Верба ГОСТрОЛИСТа, 
Salix acutifolia Willd.; верба попсляста, 
Salix cinerea L.•>, шелюг (бот.) «ТС.>>, 
ш~люгИ (мн.) (бот.) <•верба гостролис
та•>, шелюжИна ні.nка шелюги, прут із 
шелюги•>, [желюжИна] (бот.) <<верба гос
тролиста•>, [шевлЮг Г, шелега ЛПол, 
шИлаг До] (бот.) нс.•>, [шилюга] (бот.) 
<<Верба попеляста, Salix cinerea L.•> 
Mak, [шИлега] (бот.) <<верба гостролис
та•>, [шИлЯгаІ нс. ЛПол; верба попе
ляста Нед•>, [шілюжок] (бот.) <<Верба 
повзуча, Salix repens L.•> Mak, [шілі
люжок] (бот.) <•верба розмаринолиста, 
Salix rosmarinifolia L.•> Mak, шелюгува
ти <<Засаджувати ШеЛЮГОЮ•>; - р. Ше
лЮга, бf?. [сіляга] <<рід верби•>, п. 
[szeloznik] <<Калюжниця болотна, Caltha 
palustris•>; - не зовсім ясне; можливо, 
суфіксальне утворення від псл. *sel- <<вер
ба•>, спорідненого з індоєвропейською (ін-



шелюжок 

доєвропейсько-уральською) назвою для 
верби, пор. лат. salix, двн. salaha, сірл. 
seil, далі фін. salava, мар. sol, уг. szil 
~верба•> (див., однак, сумніви- Фас
мер rv 427); зближувалося з болг. 
ШUЛе <<ЯГНЯ•>, СХВ. ШllJbeг <<МОЛОДИЙ ба
ран•> (Moszyriski PZJP 35, проти Фас
мер-Трубачев IV 427, оскільки ці сло
ва запозичено з албанської мови). 
Горяев 420-421; Vries AEW 468. -
Пор. шалина. 

[шелюжок] <<зародок у яйці•> ВеНЗн; 
- утворення, похідне від шелюг <<рід 
верби•>; шелюж6к власне означає <<Пру
ТИК•>; пор. семантичну паралель кільчик 
<<росток•>, утворене від кіл, кілок. -
Див. ще шелюга. 

[шелюхатися] <<хитатися, колихати
ся•>; - р. [шельсиітьІ <<Ворушити, хи
тати, колихати•>, бр. [шал6хаць] «ТС.•>: -
очевидно, експресивне утворення, що 

виниr<ло в результаті контамінації слів 
шелев[ти і колихатися. 

[шелюшковий] (у виразі Шелюш
кові уставки) <<рід вишивки в сороч
ці•>, [шелюжк6вий] (у виразі шелюж
кові уставки) «ТС.>> Нед, [шилюдuс
тий] (у виразі шилюдuсті уставки) 
нс.•>; - не зовсім ясне; можливо, 
йдеться про рослинний орнамент, тоді 
СЛОВО ПОВ 'язане З Шелюга (дИВ.). 

шелЯг1 <<старовинна найдрібніша 
nольська монета•>, шелЮг, ст. шеляг'Ь 
(шелягов'Ь) (1388) «ТС.•>;- р. [шеляг, 
Шелег] <<НеХОДЯЧа монета, бЛЯШКа>>, бр. 
ш.~лег <<Півшага, півшеляга; старовинна 
дрібна монета; (rrepeн.) нікчемність•>, 11. 

szelqg <<одна з найменших монеТ»; -
через польське посередниитво запози

чене з німецької мови; свн. schillinc (н. 
Schilling) <<шилінг•> (дрібна монета) nо
ходить від герм. *skild-ling <<рід щита•>; 
менш імовірне припущення про заnози

чення з давньоскандинавської (Преобр. П, 
вьш. последний 93) або з готської (Bri.ick
пer 547). - Шелудько 55; Фасмер IV 427; 
Mikl. EW 300; Кluge-Mitzka 649. -
Див. ще шИлінг. 

шеляг2 <<рід убору на плахтах•>; -
неясне. 

шемепіти 

шемаЯ (іхт.) <<Chalcalburnus chalcoi
des•>, [шамсія] Нед, [шаймсійкаІ «ТС.•> 
тж; - р. (іхт.) шемаЯ, шамаЯ «ТС.•>, 
бр. шамаЯ, шамсійка, п. szamaja; - за
rюзичення з перської мови; перс. sahmahi 
<<Шемая•> є складним словом, утвореним 

з компонентів sah <<шах, володар, цар•> 
і mahT <<риба•>, (букв.) <<Шахська (царсь
ка) риба•>. - Фасмер IV 402. - Див. 
ще шах. 

r шемелйти] <<шелестіТИ>>; - експре
сивне утворення звуконаслідувального 
походження; пор. шемрати <<шарудіти•>, 
[шемт[тиІ <<кишіти; шарудіти•>. 

[шеменути] <<ударити•> Нед, Ішиме
нути] <<Штрик(о)нути», [шиминути] 
«ТС.•>; - експресивне утворення онома

топоетичного характеру; можливо, спо

ріднене з хамuти, хомут. - Див. ще 
хамйти, хомут. - Пор. шемінь. 

шемерувсіти наптувати, вишивати 
золотом і сріблоМ•> Нед, Пі; - n. szame
rowac <<ОбШИВаТИ галуном (тасьмою)>>; -
запозичене з французької мови через 
польське або німецьке посередництво (н. 
schamarieren «ТС.•>); Фf· chamarrer «ТС.•> 
(ст. chamarre, samarre походить від ісп. 
zamarra <<одяг nастуха•>, слова арабсько
го походження, пов'язаного з ар. sam
mOr <<Соболь, шкіра соболя•>. - Sf. wyr. 
obcych 726; Dauzat 158; КІеіn 1766. 

І шеметати] <<КИдати, шпурЛЯТИ>> Нед, 
[шеметсітися] <<різко кидатися (туди й 
сюди)•> Нед, [ушеметсітисяІ <<Поквап
ливо, нашвидкуруч одягатися•>; - р. [ше
метсіть, шеметuтьсяІ <<ледарювати, 
займатися дрібничками, метатися туди 
й сюди, марно метушитися•>, п. szamotac 
<<Шарпати, смикати, метати, трясти; ме

татися, різко рухатися (туди й сюди)•>, 
ч. (o)semetny <<ненадійний, сумнівний; 
небезпечний; невірний, підступниЙ•>, слц. 
(o)semetny <<Підлий; неnриємний•>, схв. 
semetati <<ТЯГТИ•>; - псл. semetati І se
motati <<різко рухатися•>; - звуконаслі
дувальне утворення, можливо, nов'яза
не з [шамотати] <<смикати•>, [шамо
татися] <<СМИКаТИСЯ, МеТуШИТИСЯ•>, 
шамотнЯ <<шурхіт; метушня•>, шамот
нЯва «ТС.•>: не виключався також дав-
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шемізетка 

ній зв'язок із дієсловами метсіти (Фа
емер IV 427), motati (se) (Machek ESJC 
605), з коренями хам-, хам-. - Пор. 
хамИ:ти, хомут, шам, шамотати. 

шемізетка <<манишка•>; - р. заст. 
шемизетка <<ЖіНОЧа кофта, блузка; 
вставка на грудях у жіночій блузці, сукні; 
манишка~. бр. шзмізетка, п. szmizetka, 
болг. Шемцзетка, М. Шемизет <<Шафка 
ДЛЯ біЛИЗНИ>>, СХВ. semizet «ТС.>>, СЛН. 
Semizeta <<Кофтинка; нагрудна хусточ
Ка•>; - запозичене з французької мови, 
можливо, через посередництво російсь
кої; фр. chemisette <<вставка в жіночій 
блузці; манишка•> пов'язане з chemise 
<<сорочка•>, що продовжує етимологічно 
нез'ясоване нар.-лат. camїsia <<Лляна на
кидка з вузькими рукавами; сорочка; ча

стина одягу солдатів і священиків•>. -
Фасмер IV 428; Dauzat 168; Walde
Hofm. І 147-148; Кluge-Mitzka 303. -
Див. ще камзол. 

[шемінь] <<залізний лом для nроби
вання ополонок•>; - не зовсім ясне; 

можливо, етимологічно споріднене з ше
менути (див.). 

шемрати <<шарудіти, шелестіти; [ки
шіти ВеЛ; свербіти ВеНЗн; ремствува
ти Пі, Бі]•>, шемріти <<Шарудіти, шеле
стіти•>, [шемтіти] <<шарудіти; кишіТИ•>, 
[шемр] <<бурмотіння, шепіт, неясний гомін; 
дзюрчаННЯ•> Нед, шемріт «ТС.>>, ст. шем
рати <<ремствувати•> (XVII-XVIII ст.); -
бр. шамр3ць <<шелестіТИ•>, П. szemrac 
<<Шелестіти; дзюрчати; ремствувати•>, 

szmer <<ШеЛест; дзюрчаННЯ•>, НЛ. semris 
<<Неспокій но снувати; вовтузитися, шу
міти (особливо про дітей); неспокійно 
рухатися, кишіти; мерехтіТИ•>; - псл. 
l *sьmьrati] звуконаслідувального похо
дження; можливо, споріднене з [шеме
тсіти] <<Кидати, шпурляти•>, [шамота
ти] <<смикати•>, шамотюі <<Шелест, шур
хіт; метушня•>.- Bruckner 547, 551. 

[шемут] <<капустяне листя•> ВеЛ; -
неясне. - Пор. шеленди. 

[шендерендя] <<Жіночий статевий 
орган•> Нед; - очевидно, експресивне 
парне утворення типу тИнди-рИнди з 
імітацією відповідного ритму. 
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шенкель <<внутрішня частина ноги 
вершника від коліна до кісточки•>; - р. 
шенкель, бр. шЗнкель, n. szenkiel, болг. 
шенкел; - запозичення з німецької 
мови; н. Schenkel, свн. снн. schE;nkel 
<<стегно, голінка•>, як і норв. skankla, є 
демінутивною формою пгерм. *skanka
«ТC.•> (пор. дангл. sсапса <<стегно•>, англ. 
shank <<ГОМіЛКа•>), ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО іє. 
*(s)keng- <<кульгати; косий, кривиЙ•> (як 
істотне в стегні розглядалася його вла
стивість згинатися). - СІС2 928; Фас
мер IV 428; Кluge-Mitzka 643. - Пор. 
шИ:нrель, шИнка. 

шепелЯти, шепелЯвити, шепелЯві
ти, [шипилЯти], [шепелЄвецьІ Нед, ше
пелЯвий, [шепетлЯ.вийІ ВеЗа, [шепu
лявий] ВеУг; - р. шепелЯвить, ст. 
шепелЯ.ть, бр. шапялЯ.ць, п. [szepieliC], 
szeplenic, seplenic, ч. seplati; - звукона
слідувальне утворення; пов'язується з ше
піт, шепотіти (Фасмер N 428; Преобр. 
П, вьш. последний 94; Bruckner 547); іс
торичний зв'язок із лит. sveplioti (Mikl: 
EW 345) сумнівний. - Machek ESJC 
605; Holub-Kop. 368. - Пор. шепіт. 

[шепечИ:на] <<гниле дерево•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане зі 
[щuпа] «Тріска, скіпка•>. - Див. ще ще
пИти. - Пор. шепча. 

[шепірка] (бот.) <<шапинка гриба•> 
Mak, [шепівка] «ТС.>> тж; - утворен
ня, що виникло внаслідок експресивної 
видазміни й деетимологізації первісно
го шапурка <<шапинка гриба•>, похідно
го від шапка; до [шепівка] пор. [ша
півкаІ «Тс.•> Куз. -Див. ще шапка. 

шепіт <<тихе мовлення, при якому 
звуки вимовляються без участі голосо

вих зв'язок•>, [шепетух] <<ТОЙ, хто ше
поче•>, [шепецьІ «ТС.•>, [шепотuнникІ 
<<Той, хто трохи шепеляє; шептун•>, ше
потун, шепотуха, шепт <<шепіТ», шеп
тій <<Знахар•>, шептун <<Те.; обмовник•>, 
[шептуня] <<знахарка•>, [шептуха] «Те.; 
обмовниця•>, [шоп6т] <<шепіт•> Нед, [шо
потнЯ.] «ТС.•> тж, [шепетлЯ.вий] <<ТОЙ, 
ЩО шепелЯЄ>> ВеЗа, шепітний, [шепетсі
ти] <<шепеляти•> ВеЗа, [шіпкати] <<Ше
пеляти; шепотіти•) Нед, шептати, шо-



mепотИльник 

потіти, [зашіптувати] <•заговорюва
ти (чаклуючи),> Ж, нашепти, на поше
пки <•Пошепки>>, перешепт, перешеп
ти <•nерешіптування>>, п{дшепт Нед, 
Она, пошепт, пошепки, п6шепком, 
[п6шоптом] <•Пошепки>> Нед; - р. шё
пот, бр. шзпт, [шопт], др. шьп'Ьт'Ь, п. 
szept, Ч. СЛЦ. ВЛ. НЛ. sepot, боJІГ. М. 
Шепот, СХВ. ШСmйт, СЛН. sepet, ЦСЛ. 
ШІ.ПТЬ'Г'Ь, ШІ.ПО'Г'Ь; - ПСЛ. SЬр"Ьt"Ь; - зву
КОНаслідувальне утворення; пор. подібні 
chochot-ь, г-ьр-ьt-ь, t-ьр-ьt-ь і т. ін. - Фас
мер IV 428-429; Чернь1х П 409; Горяев 
421; Bruckner 547; Holub-KoR. 368: 
Holub-Lyer 465; Machek ESJC 605; 
Младенов 692. - Пор. шипіти. 

[шепотИльник] <•дfібний базарний 
крамар>>, [шепотИнник нс.; скупник ри
би у рибалок>> Берл, [шеп6тник] <•скуп
ник риби>> Мо; - р. [щепетИльникІ 
~крамар, що торгує дрібним крамом>>; -
заnозичення з російської мови; р. [ще
петИльник], щепетИнье «Галантерейні 
товарИ>> пов'язані зі [щепет] <•франтів
ство; ошатність; вишукана охайність; 
галантерея>>, що є похідним від щепа 
нріска, скіпка; вироби з деревини; (пе
рен.) дріб'язок>>, спорідненого з укр. щепИ
ти, [щепати] <•розколювати>>; початкове 
ш-, очевидно, під впливом укр. шепіт. -
Фасмер IV 503.- Див. ще щепИти. 

шептала <•сушені абрикоси і перси
ки; назва абрикоса>>; - р. шептала 
~сушені на сонці абрикоси або персики 
з кісточками; абрикосові або персикові 
дерева>>, [шаптала] <•сушені персики, 
які привозять з АзіЇ>>, бр. шаптала, схв. 
шептелиjа; - запозичення з тюркських 
мов, турецької або кримськотатарської; 
тур. ~eftali, КрИМ.-ТаТ. safta\i <<ПерсИК>> ПО· 
ходять від перс. siiftalo <•ТС.>). - Фас
мер IV 428; Дмитриев 552. 

[шепча] <•тонке гілля, дрібний хмиз» 
ВеБ; - очевидно, утворення, пов'язане 
зі [щИпа] <•тріска, скіпка>>. - Див. ще 
щепИти. - Пор. шепечИна. 

[шераль] <•Колода, розпиляна на оба
полИ>> Нед; - неясне. 

шербет <•східний прохолодний фрук
товий напій; густа маса з фруктів, шо-

шерега 

коладу і цукру>>, сорбіт; - р. болr. шер
бет, бр. шарбет, п. sorbet, szerbet, ч. 
СЛЦ. serbet, М. шербет, СХВ. Шербе, Шер· 
бет; - запозичення з турецької мови; 
тур. ~erbet <•шербет•> походить від ар. 
sarab (мн. sarbat) <•НаnіЙ; фруктовиЙ сіК 
(сироn)•>, пов'язаНОГО З sariba <•ПИТИ>>, 
ге бр. saraph <•СМОКТаТИ, сьорбати, ССаТИ». 
- СІС2 929; Фасмер IV 429; Горяев 421; 
Дмитриев 552; Holub-Lyer 465; Skok ІІІ 
388; Юеіn 1434-1435; РаДJІоВ IV 1009. -
Поr. сироп. 

[шервет] <•вишитий шарф, хустка, що 
одягають на шию>> Нед, [шарвета, шер
вета, шерветка] <•хустка, шаль» тж; -
запозичення з молдавської або румун
ської мови; молр.. шервет <•серветка•>, 
рум. ~ervet «rc.; [рушник; хустка, пов'яз
ка]>> походять від фр. serviette <•сервет
ка, рушник•>, пов'язаного з servir <•слу
жити», що продовжує лат. servїre не.». 

- DLRМ 832; Dauzat 664-665; Walde
Hofm. ІІ 525-526. - Див. ще сервант, 
серветка. 

шерега <•ряд, шеренга·•>, шерег, ше
регувати <•Шикувати в лави»; - бр. 
шЗраг, n. szereg <•шеренга; ст. рота, за
гіН>>, СХВ. шерег <•рота, загін; група, пар· 
тія; КОМаНда>>, СЛН. sereg <<НаТОВП; ряд, 
лава•>: - заnозичення з угорської мо
ви; yr. sereg <•військо, армія; натовп, си
ла, маса>> пов'язане з чув. ст. *carik, уйг. 
carik <<ВіЙСЬКО>> (пор. ТаКОЖ В іНШИХ тюрк
СЬКИХ мовах: чаг. алт. carig, тур. <;eri 
<•ТС.>>), які за посередництвом перс. ча
рик <•Оnолчення, міліція; доброволець, пар· 
тизан» зводяться до дінд. k~atreyab <•пан, 
князь; володар; належний до другої ка
сти (воїнів)», пов'язаного з k~atram <•вла
да>>, індоіранського новотвору, похідно
го від k~ayati <•nанує, володіє>>, що, мож· 
ливо, генетично пов'язане з гр. їср.~НJ.Іщ; 
<•сильний, могутніЙ>>; менш імовірний 
зв'язок із свн. schar <•НатоВП>> (Преобр. ІІ, 
вь1п. последний 94), з перс. setreng, дінд. 
caturaiJga <•такий, що має чотири ряди•> 
(Шлейхер у Фасмера IV 429У - Фасмер 
IV 429-430; Егоров 203; Bruckner 547; 
Skok ІІІ 388; Barczi 269; Mikl. ТЕІ 
Nachtr. П 189; Matzenauer 81; Mayrhofer 
284, 285, 287. - Пор. шеренга. 
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шеремборко 

[шеремборко/ <•безпритульна люди
на, волоцюга•> Нед; - неясне. 

[шерен] <•іній, паморозь•> Нед, [ше
рінь[ <•ТС.•> тж, [шерен{ти[ <•Покрива
тися інеєм, памороззю•> тж; - бр. ш.~

рань <•іНіЙ, паморОЗЬ•>, !1. SZГОП, СТ. SГОП, 
SГZОП <•іНіЙ•>, [szren, SГerl, sren] <•Верства 
льоду на снігу після відлиги•>; - утво

рення, що виникло на основі синоніміч

ного [серен/ <•іній, паморозь; ожеледь, 
весняна рухома крига•>; зміна могла 

статися під впливом семантично близь

ких укр. ШереХ «ТОНКа КрИГа ПрИ замер
заННі•> або п. [szren] «верства льоду на 
снігу ПіСЛЯ ВіДЛИГИ•>. - Див. ще серен. 

шеренга, шеренгувати <•шикувати 
в лави•>; - р. шеренга, (заст.) ширенга, 
/ширuнга], бр. шарЗнга, п. [szer\gJ, болr. 
шеренга; - заnозичення з російської 
мови; р. шеренга, можливо, виникло на 
осІюві п. [szer\g] під впливом зближен
ня з р. [ширuнка/ <•Шматок тканини на 
всю широчінь; рушник, хустина•>; п. [sze
Г\g] є вторинним утворенням від szereg 
<<Шерега•>. - Фасмер N 429-430; BrUck
ner 547. -Див. ще шерега. 

[шеренконіти] <•тріщати; шуміти•> 
ВеУг; - звуконаслідувальне утворен
ня; пор. аналогічні деренькотіти, те
ренькот{ти і nод. 

шерепа <•nотвора, нотворна жінка; 
nродажна бридка дівка•> Нед, [шере
пенЯ/ <•Мала, погана дівчина•>, [шер(е)
псітийІ <•шерехатий, кострубатиЙ•>; .~ 
р. [шерепёра І <•товста, кремезна, показ
на (про жінок, самиць тварин)•>; - nсл. 
[ *serpa], очевидно, зі значенням <•грубий, 
незграбний витвір•>; зіставляється з лит. 
serpeti <<ЗагулюватИСЯ, ЗадираТИСЯ•>, serpeta 
<•задирка•>; зводиться, можливо, до іє. 

*kserp-, nов'язаного з *kos- <•різати•>, або 
до іє. *skerp-, утвореного від *(s)ker- <<Те.; 
тяти•>.- Buga RR І 599, ІІ 315-316, ІІІ 
720. - Див. ще череп. - Пор. шурпа. 

[шерестіти] <<ШеJІЄстіти•>; - р. [ше
рестuть, шерестеть/ <•Ворушитися, пор
nатися; шелестіти•>; - утворення, що, 
можливо, походить із nсл. *ser- І sel-; 
може розглядатися також як результат 

контамінації слів шелест, шелестіти і 
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шерех 

шерех; зв'язок із р. перешерстuть, 
шерсть (Шахматов Очерк 280) мало
ймовірний - Фасмер IV 43 І. - Див. 
Ще ШеJІеСТ 1 , шерех 1 • 

l шерет І <• шерех (дрібна крига на рі
чці)•>; - очевидно, результат контамі
нації слів шерен <•іній, nаморозь•> і ше
рех <•ШарудіННЯ•>. - Див. Ще Шерен, 
шерех2 • 

шеретувати <•товкти пшоно, гречану 
крупу тощо•>, шеретівка, [шеретовка/ 
<•шеретівка•>, шеретівнИй, шеретува
льний; - п. [szrotowac] <•Шеретувати•>, 
srotowac, Ч. srotovati, СЛЦ. srotovat', ВЛ. 
Srotowac, НЛ. srotowas; - заnозичеННЯ З 
німецької мови; н. schroten <•шеретува
ти, грубо молоти•> на українському грун
ті зазнало фонетичного вnливу таких слів, 
як репетувсіти і под. -Див. ще шріт1 • 

шерех' <•Шерехтіння», шерхіт, Ішо
рох] <•шерех•> Нед, шерехнtjти, шерех
т{ти, шерхотати, шерхотіти; - р. 
шорах, бр. шорах; - звуконаслідуваль
не утворення; зіставлення з гр. x.p~VТJ, дор. 
x.pava <•джерело» (Petersson Vgl. sl. Wortst. 
36-37) безпідставне. - Фасмер IV 467. 

Шерех2 <<ТОНКа КрИГа ПрИ замерзанні; 
дрібні частинки криги при замерзанні ли
ману Берл•>, [шерет] <•Шерех (крига)•>, 
[шереш/ <•крига Нед; тонка крижана кір
ка ВеНЗН•>, шерешень <•ШереХ•>, шере
шінь «ТС.>>, [шерхати, Шерхнути] <<ЗЛеГ
ка замерзати•> Бі, [шерешитися/ <•Про 
річку, серединою якої йде крига, а nри 
берегах ще стоїть, міцно примерзнув
ШИ•> Нед, [зсішерет] <•затори криги•>, 
[зашерешuтися/ <•покритися тонкою 
кригою•> ВеНЗн; - р. Ішерех/ <•дрібна 
кр11га на piui•>, [шершь/ <•ТС.•>, [шерошь/ 
<•перший лід, шуга•>, [шорошь] «ТС.•>, 
[шорох/ <•нерівна поверхня•>, [шорах/ 
<•дрібна осіння крига, що йде по річці; 
крижані голки, на які розсиnається сніг 
nід ногами; верства сухого листя в лі
сі•>, [шорохсі/ <•затори криги при замер
занні річок•>, бр. [шораш/ <•дрібна кри
га перед замерзанням річок•>, [шарзш] 
«ТС.•>, П. srez <•Перша крига На ВОДі•>; -
очевидно, виникло з псл. *sersь <•тонка 
крига, насТ» унаслідок деетимологізації 



mерешшітий 

і впливу слів шерех, шерехтіти або 
шерехатий; nов'язувалося безпосеред
ньо з шершавий (Фасмер IV 430), з др. 
сере:СЬК'Ь <<ГрубиЙ, КОШЛаТИЙ•>, р. шорах 
<<Шерехтіння•> (Фасмер IV 467-468). -
Иллич-Свитьrч Опьrт 1976, 353-354; Шах
матов Очерк 153-154; Mikl. EW 318; 
ТогЬібгпssоп LM П 64. - Див. ще 
сереш. - Пор. шерИж. 

[шерешшітий] (у сполученні шереш
нате дерево) <<рОЗJІОГе дереВО>> ВеНЗн; -
не зовсім ясне; можливо, експресивна 
видазміна синонімічного шелеснатий 
~ГУСТОЛИСТИЙ•>, ПОХіДНОГО Від Шелест І 
(див.). 

[шерйж] <<замерзлий' nісля відлиги 
сніг•> ЛПол, [шержень] <<ініЙ•> Нед, [шер
женіти] <<Покриватися інеєм•> Нед; - р. 
[шерёшь] <<груддя, напівзамерзле боло
ТО•>; - вторинне утворення, що виникло 

на основі попереднього * шережь ( < псл. 
*sersь/ serzь нонка крига; насТ»; менш 
імовірна реконструкція для р. [шерёшь] 
поnереднього *шьршь, nов'язаного з 
шершавьtй, шорах, шероховатьtй (Фа
емер IV 430). - Потебня ФЗ 1872/2, 
94-95; Mikl. EW 318; Torbiбrnsson LM 
П 64-65. - Див. ще сереш. - Пор. 
шерех 2 • 

шерИф' <<найвища (адміністративна 
й судова) урядова особа графства в Анг
лії і США•>; - р. шерИф, бр. шзрьІф, 
П. szeryf, Ч. СЛЦ. serif, боJІГ. М. Шериф, 
схв. шериф, слн. serif; - запозичення 
з англійської мови; англ. sheriff пов'яза
не з дангл. scїr-gerefa <<голова графства•>, 
складним словом, утвореним з іменників 
scir (> англ. shire) <<Графство•>, спорідне
ного з двн. scira <<справа•>, й етимологічно 
нез'ясованого gerefa <<королівський уря
довець, правитель•> (> англ. reeve нолов
ний магістрат міста або округи•> ). -
СІС2 929; Kopalinski 945; Holub-Lyer 
465; КІеіn 1317, 1436. 

шернф2 <<Особа знатного походжен
ня в мусульманських країнаХ•>; - р. 
бош. шерИф, бр. шзрьtф, n. szeryf, ч. 
Serlf, СЛЦ. serif, СХВ. Шериф, СЛН. serif 
<<ТС.•>; - запозичене з арабської мови, 
можливо, за французьким або італійсь-

шерсть 

ким посередництвом (фр. cherif, іт. 
sceriffo <<Шериф•>); ар. sarff <<ЗНатний, 
шJІяхетний; шановний, nочесний; шериф 
(титул нащадків Магомета)•> пов'язане 
з дієсловом sarafa (<бути високопостав
леним, благородним•>. - СІС2 929; Ko
palinski 945; Dauzat 169; КІеіn 1435. 

шерітвас <<золіJІьник, рід чану•>, [ше
рИквас] «ТС.•>, [ширИтвас] <<Те.; бочка, 
що сКJІадається з двох частин•> Нед, [ши
р{твас] <<Шерітвас•>; - р. [шаратвас] 
<<чан, зроблений з nоловини бочКИ•>; -
не зовсім ясне; можJІиво, походить від 
свн. schrбtva3 або н. ст. Schrotfal3 <<nосу
дина дJІя грубомеленого зерна•>. - Див. 
ще фаса, шріт'. 

шермір <<фехтувальник•> Пі, ширмер 
«ТС.•> Пі, шермицерія <<фехтування•> Пі, 
шерміцерія Нед, шермірство Пі, шир
мірство, ширмувати <<фехтуваТИ•> Нед, 
Пі, ст. ширмовати (\627);- бр. шьtр
маваць (<бешкетувати, робити безлад
ДЯ>>, п. szermierz <<фехтуваJІьник; борець•>, 
Ч. serm(f <<фехтуваJІЬНИК•>, СJІЦ. Sermiar, 
ВЛ. sermowac <<фехтуваТИ>>; - ЗаПОЗИЧеНе 
з німецької мови, можJІиво, за чеським 
або польським посередництвом; н. Schir
mer <<захисник; покровитеJІЬ•> nоходить 

від дієсJІова schirmen <<захищати•> (< двн. 
skirmen не.•>), nов'язаного з н. Schirm 
<<захист•> (< двн. skirm <<захист; щин). -
ШеJІудько 56; St. wyr с obcych 729; BrUck
ner 547; Machek ESJC 605; Holub-Lyer 
465; Кluge-Mitzka 650. - Див. ще 
шИрма. 

tшерошниця] (бот.) <<маренка роже
ва, Asperula супапсhіса L.» Mak; - р. 
[шерошница] <<nідмаренник; [маренка ро
жева].>; - споріднене з укр. шершавий, 
р. [шерохий]; назва мотивується шерша
вістю листя росJІини. - Федченко-ФJІе
ров 905. - Див. ще шерхнути. 

шерсть <<волосяний nокрив тварин; 
волокно з остриженого вичесаного во

лосяного nокриву тварин; nряжа (нит
ки) з такого волокна; тканина з цієї ПRЯ
жі; [шершавість шкіри в маJІих дітей].>. 
[шерстеннИк] <<Пітник, підкладений під 
сідло•> Нед, [шерстЄнникІ Г, [шерс
тіннИк] не.•> Нед, шерстИна <<окрема 
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шерхебель 

волосина шерсті•>, шерстка <•Шерстина•>, 
шерстЯник <•Працівник шерстяної про
мисловості; (заст.) торговець шерстю; 
[ковдра з вовни або шерсті Нед]•>, шер
стЯнка <•бавовняна або віскозна пряжа 
чи тканина з додатком шерсті; бавов

няна тканина, схожа на шерстяну•>, 

[шерстьuнИкІ «СУКНО З КОЗЯЧОЇ ВОВНИ•> 
Шух, шерстИстий, [шерстіннИйІ <•шер
стяниЙ•> Нед, шеrстний, шерстЯнИй, 
шерстИти( ся), шерсткавий] нрохи 
шершавиЙ•> Нед, шерсткИй <•жорсткий, 
шерехатий, шершавий», шорсткuй, шор
сткуватий, підшерсток, підшерстя; -
р. шерсть, бр. шзрсць, др. сьрсть 
<<ШерСТЬ>>, П. siersC, Szersc «ШерСТЬ», СТ. 
рідк. також <•вовна•>, ч. srst <•шерсть•>, 
СЛЦ. srst', ВЛ. SeГSC <<ЩеТИНа•>, НЛ. syrsc 
<•тс.•>, слн. sfst <•Шерсть; щетина•>; -
ПСЛ. *s•rstь; - СПОріднене З ЛИТ. siurkstus 
<•грубий, твердий •>, і рл. carrach <•укри
тий струпом, паршами; кам'яниЙ», двн. 
hursti «Гребінь (у nтахів, змій); гребінь 
гірського хребта», (з іншим вокалізмом) 
ЛИТ. serys <•ЩеТИНКа (ОДНа )•>, ЛТС. SaГS 
(мн. sari); іє. *k'er(s)- /k'rs-; не виклю
чений також зв'язок з іє.

0 

коренем *kеs
(Мельничук 3тимология 1966, 219).
Фасмер IV 43 І; Ильинский РФВ 70, 271; 
Чернvьrх ІІ 410; Bri.lckner 490; Machek 
ESJC 572; Holub-"Kop. 348; Holub
Lyer 449; Schuster-Sewc 1286; Mi.lhi.
Endz. ІІІ 722; Trautmann 305; Pedersen 
IF 5, 76; Kelt. Gr. І 83; Тогр 80. - Пор. 
шерхнути. 

шерхебель <•вузький рубанок із за
кругленим лезом•>, шергебель; - р. шер
хебель, заст. шерх6бель, бр. шархе
бель, шархубель; - запозичення з ні
мецької мови; н. Scharfhobel «ТС.•> є склад
ним словом, утвореним із комnонентів 

Scharf(e) нострота•>, похідного від scharf 
нострИЙ•>, спорідненого з лтс. scarbs 
<•сувориЙ•>, сірл. cerb <<ріжучиЙ•>, cerbaim 
<•ріжу•>, тох. karpye <<шкарубкий, грубий, 
твердиЙ•>, що сягають іє. *(s)kereb(h)
<•piзaти•>, і НоЬеІ <•рубанок, гембель•>. -
СІС2 929; Фасмер IV 43 І; Г оряев Доп. 
І 57; Кluge-Mitzka 311-312, 635-
636. -Див. ще гембель. 
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шершень 

Шерхнути <<СТавати ШКарубкИМ через 
висихання; укриватися льодом, замер

зати; [холонути, щулитися від страху І 
ЛексПол•>, шаршавіти, шершавити, 
шершавіти, шаршавина, шаршавий, 
шерехатий, [шереховатий] <•грубий, не
гладкий» Нед, шерхкИй, шерхлий, шер
шавий, [шороховатийІ <•нерівний, шер
шавиЙ•> Нед; - р. шершаветь, бр. 
шЗрхнуць <<(про землю) тужавіти, nід
сихати; (про кінцівки) німіти, дубітИ•>, 
др. серх'Ьк'Ь, сьрх'Ьк'Ь <•шерехатий, шер
шавий, нерівний», n. nasierszaty <<НаЇжа
чениЙ•>, ч. srchky <•шершавий, грубиЙ•>, 
СЛЦ. srchky <<НеврожаЙНИЙ•>, osrsiiavet' 
<•схуднути (про худобу)•>, болг. стріхна 
<•куйовдитися•>, схв. стршити <<стирча
ти; настовбурчуватися (про волосся)», 
СЛН. sfhek <<СКуЙовджеНИЙ•>, sfsati <<НаЇЖа
чуватИСЯ, скуйовджуватися•>, цСJІ. срь)('ЬК'Ь 
<•Шерехатий, шершавиЙ•>; - nсл. *s•rxnqti, 
*s•rsati <<Наїжачуватися, куйовдитися, ста
вати нерівним, шорстким•>; - споріднене 
з *s•rstь, укр. шерсть і далі з лит. 
siurkstus <<ГрубиЙ, твердИЙ•>, Н. harsch 
<•шерехатиЙ•>, ірл. carrach <•Покритий 
nаршами•>, дінд. harsatё «Їжачитися (про 
волосся на тілі)•>, лат. horreo <•наїжачую
ся, зіщулююся від жаху•>, вірм. garsim 
<<лякаюся, жахаюся•>; р. шершав виво
диJюся безnосередньо зі *шьршав, похід
ного від шерсть (Соболевский Лекции 
І 37); nов'язання з тат. чаршау (чар
шаф) <•завіса» (Дмитриев 569) малоймо
вірне. - Фасмер IV 43 l-432;v Roz
wadowski RSI І 224; Machek ESJC 572; 
Trautmann 305. - Пор. шерсть. 

[шершакІ (бот.) <•черсак, ворсянка 
Dipsacus L.•>; - утворення, що виникло 
з' первісного черсак (можливо, під вnли
вом шершавий). -Див. ще черсак2 • 

[шершебкаІ <•Вид рубанка, шерхе. 
бель•>, lхершебок, шерстебкаІ «ТС.•>; -
р. розм. шершебка, шершебок, [шер
шебель]; - експресивні варіанти nерві
сної назви шерхебель, зумовлені сто
ронніми впливами: шершебка і шерша
вий, шерстебка і шерсть, шерстurпи 
тощо. - Див. ще шерхебель. 

шершень (ент.) <•Vespa crabro L.», 
[саршін, саршон, сершун, шаршанІ 



шестак 

ВеНЗн, [шерстень], [шершун] «ТС.•> Пі, 
Нед, ВеНЗн; - р. шершень, бр. шЗр
шань, др. сьршень, п. szerszeri, [sier
szer\, sierszyri, sierszoп, sirszula], ч. сJщ. 
srsei'J, ВЛ. sersen, НЛ. sersen, (serseJ], ПО
лаб. sarsin (< *stsenь), болг. ст'Ьршел, м. 
стршен, стршел, схв. стрш;ьён, стрш, 
стршён, СЛН. srsen, ЦСЛ. tрТЬШ€НЬj -

ПСЛ. *SьfSbПb; - СПОріднене З ЛИТ. siГSUO, 
sirsuonas <<ВеЛИКа ОСа, ШершеНЬ•>, ЛТС. 
sifsinas, прус. sirsiJis, ДВН. horna3, hornu3, 
н. Hornisse, лат. crabro, які зводяться 
до іє. *кers- /кrs- <<голова, ріг•> (Кiuge
Mitzka З 17) або, можливо, пов'язані з 
і є. коренем * kes- / ks- <<різати, колоти•> 
(Мельничук 3тимология 1966, 219).
Фасмер IV 43f; Bri.kkner 490, 547 -548; 
Machek ESJC 572-573; Holub-Kop. 
348; Holub-Lyer 449. 

[шестак] (бот.) <<ячмінь шестиряд
ний, Hordeum hexastichum L.•> ВеНЗн, 
Mak, [шестка] <<Конвалія, Convallaria 
majalis L.•> Mak, [шіснЯк] <<Hordeum 
hexastichum L.•> Mak, [шістЯк] Mak, 
[шостак] ВеНЗн, [шестЯк] «ТС.•> ВеНЗн, 
шістернЯк (ячмінь) «ТС.•> Нед;- утво
рення, пов'язане з числівником шість; 
рослину названо за кількістю рядів зерен 
(ячмінь) або за кількістю зубчиків в оц
вітині (конвалія). - Бісюліна-Клоков 
73. - Див. ще шість. 

шествувати <<іти, мандрувати, про
стувати, прямуваТИ•> Нед; - р. шество
вать, др. шьствовати, шествовати 

4іти; подорожувати; верстати (шлях); ми
нати; перебувати, жити•>, болг. шеству
вам <<урочисто рухаюся, йду, (перен.) 
швидко наступаю, поширююся•>, цСJІ. 

шьсткокАтн <<Просуватися вперед, висту

пати, ітИ•>; - продовжує др. шьствова

ти, шествовати, що походить від цсл. 

шьсткокАтн, пов'язаного зі старослов'ян
ським дієприкметником шьлть (від діє
слова ходнтн). - Фасмер IV 433. -
Див. ще ітИ, ходИти. - Пор. нашестя, 
пошесть, пришестя. 

шестернЯ' <<екіпаж у шестеро коней, 
волів; шестірня у млині» Г, шестірнЯ 
(тех.), шістернЯ <<шестірня» Нед, ст. 
шестерни дв1> (\57\), шестюрня мльtн-

шець 

ская ( \6\8); - р. шестернЯ <<шестер
ня (екіпаж у шестеро коней); шестір
НЯ•>, бр. шасцярнЯ, п. [szescierпia] <<Коле
со у млині» (з білоруської); - утворення, 
пов'язане з числівником шестеро; на
зва мотивується кількістю перелічува
них об'єктів (шестеро коней або волів, 
шість цівок у колесах або кругах то

що). - Дзендзелівський Доп. УжДУ 
1958 ІІ 67. -Див. ще шість. 

[шестернЯ2 ] <<рід циркуля в тесля
рів, бондарів•>, [шестірнє] <<ПОдібне до 
циркуля знаряддя, щоб позначати утори 
на бочці•> ВеНЗн, [шашкірнЯ] «ТС.•>; -
неясне. 

шестін <<куб; кубик (кісточка, якою 
грають)•> Нед; - напівкалька з польської 
мови; п. szescian <<куб, шестигранник, 
гексаедр•>, що, мабуть, калькує подібне 
слово з якоїсь західноєвропейської мо
ви (пор. англ. hexahedron, н. Hexaeder, 
фр. hexaedre <<шестигранник•>), утвори
лося стягненням словосполучення 

szesc scian <<ШіСТЬ гранеЙ•>, ЩО склада
ЛОСЯ З ЧИСЛіВНИКа szesc <<ШіСТЬ>> (укр. 
Шість) Та імеННИКа sciana <<СТіна; граНЬ» 
(укр. стіна). - Див. ще стіна, шість. 

[шестулИння] <<Голки із сосни або 
ялини•> Ва; - неясне. 

[шесть] <<екскременти•> Нед; - не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з пошесть, 
похідного від ішов, ходИти (пор. вираз 
ходИти до вітру). - Див. ще ішов. -
Пор. пошесть. 

шеф <<начальник установи, організа
ції; організація, що допомагає іншіЙ•>, 
шефство, шефствувати; - р. болг. 
М. шеф, бр. шзф, П. szef, Ч. СЛЦ. sef, ВЛ. 
НЛ. sef, СХВ. шеф, СЛН. sef; - ЗаПОЗИ
чеННЯ з французької мови; фр. chef <<На
чальник, шеф, командир•> (первісне зна
чення, до XVI ст., <<голова•>) продовжує 
лат. caput <<Голова•>. - СІС2 929; Фасмер 
IV 434; Преобр. ІІ, вьrп. последний 97; 
Чернь1х ІІ 410-411; Holub-Lyer 465; 
Dauzat 167. -Див. ще капітал. 

[шех] <<сигнальний пістолетний по
стріл•>; - неясне. 

[шець] (бот.) <<плоховник, Ніррорhаё 
rhamnoides L.•> Mak, [щець] «ТС.•> Mak; -
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р. [шец] «ТС.•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, nов'язане З 11. szczec <<ЩеТИНа•>; на
ЗВа може мотивуватися колючками на 

стеблі рослини. - Нейштадт 395-396. 
[шешел] <<вузол•>; - неясне. 
шИба <<скло в рамі вікна, дверей 

і т. іН.•>, шИбка, ст. шиба (1574);- р. 
[шИба, шИбка], бр. шьtба, п. szyba 
«ТС.•>; - запозичене з німецької мови, 
можливо, через польське посередництво; 

свн. schтbe (> н. Scheibe) <<Коло, диск; ши
ба; скиба•> продовжує двн. scTba <<ТС.•>. -
Фасмер lV 435; Преобр. 11 298; Bruckner 
493; Кluge-Mitzka 640. - Див. ще скИ
ба.- Пор. шайба. 

шИбайголова <<паливода•> Г, Нед; -
експресивне складне слово типу крути

вус, гуляйп6ле, утворене з форми на
казового способу дієслова шибати <<КИ
дати, ударяти•> та іменника голова. -
Див. ще голова, шибати. 

[шибак] (орн.) <<Шуліка, Milvus•>; -
очевидно, експресивне утворення від 

шИбати( ся) <<КИдати(ся)•>; назва моти
вується способом полювання шуліки (ки
дається на здобич з висоти). - Див. ще 
шибати. 

[шйбанець] <<віл з іншої пари•>; -
не зовсім ясне; можливо, похідне від 

шибати в значенні <<бути подібним (до 
когось)•> (на позначення вола, якого під
бирають до пари). -Див. ще шибати. 

шибати <<ударяти, кидати (також пе
реносно); кидатися, метатися; бути по
дібним (до когось)•> СУМ, [шабать] 
ЛПол, [шибат, шибать] <<Кидати; під
кидати, трясти•> ЛЖит, [шИбатися] <<КИ
датися, метатися; товктися в хаті, беш

кетувати•> Ме, [шебенути] <<Штрикну
ТИ•>, [шибнути] (безос.) <<Падати; потяг
ти (когось на якийсь учинок)•> Ме, 
[шибсти] <<(чимось) відгонити Нед; (до 
когось) бути подібним ВеЗн•>, [шибІ 
<<спосіб, вид, постать•>, (шибdк] (орн.) 
<<Великий яструб, Accipiter gentilis L.•>, 
[шИбалкаІ <<nраща, довга вірьовка з роз
двоєнням посередині; гнучки}r прутик•> 
ЛЖит, [шибанИна] <<Ходіння взад-уперед•> 
Нед, [шИбнем] «З розмаху, з розгону•>, 
!шИбавийІ <<той, хто ходить туди й на-
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зад•> Нед, [шибкай] <<Швидкий, рвуч
кий•>, [шибучий] <<ТОЙ, що б'є в НІС•>, 
(зашибка] <<Засувка, заслінка•>, !неда
шибок[ <<скинутий у могилу ще живим•> 
Ж, [ошИбатиІ <<охоплювати•>, [пере
шибІ (гірн.) <<Просівання через грохот•>, 
[п6шиб] <<враження•>, (п6шибка1 <<ПО
шесть; епілепсія•> Нед, [прИшиб] <<при
становище, затишне місце; причал•>, 
[пришИба] <<дурило•> Па, [щJUшИбенийІ 
<<дуrтий; недоумкуватий•> Бі, [пришИбен
нийІ «rульвіса•> Пі, [пр6шиб] (мед.) 
<<простріл•> Нед, [ушибатиІ <<ранити•>, 
[навідшИбі, на6дшибі] <<окремо, осто
ронь•>; - р. шибать <<бити; кидати, 
стріляти•>, бр. шьtбаць <<КИдати•>, др. ши
бение <<Грім, громовий удар•>, n. [szybac] 
<<бити, вдаряти•>, ч. [sibati] <<хльоскати, 
СТібаТИ•>, СЛЦ. sibat' «ТС.>>, ВЛ. siba <<різКа•>, 
НЛ. syba «ТС.•>, болг. шИбам <<б'ю, хльос
каю, стібаю (батогом, палицею); сильно 
дму (про вітер); сильно йду (про дощ, 
сніг, град)•>, м. шиба <<хльоскає, б'є•>, схв. 
шИбати <<бити різками; хльоскати», слн. 
sfbati <<бИТИ різКОЮ>>, СТСЛ. ШНБАТН <<бИ
ТИ батогом, стібати, хльоскати•>; - псл. 
sibati <<ударяти; кидати•>; - споріднене 
з гот. (af)skiuban <<Відкидати•>, двн. scio
ban, н. schieben <<рухати•>; іє. *ske1,1b-; до 
того самого індоєвропейського кореня з 
іншим ступенем вокалізму *skOb- зво
диться псл. xybati <<ТС.•>, укр. [хибати] 
<<ХИТаТИ•>; МеНШ Вірогідні ЗіСТі1ВЛеННЯ З 
дінд. k~ipati <<КИДаЄ•>, k~ipras <<ШВИДКИЙ'>, 
ав. xsviwra-, xsoiwra- «ТС.•> (Mayrhofer І 
289), з двн. sweifan <<МахатИ•>, дісл. sveipa 
<<кидати•> (Torp 555) або з псл. *subati 
<<ударяти•> як наслідок контамінації псл. 
sibati З chybati <<ХИТаТИ•> (ИЛЬИНСКИЙ 
РФВ 61, 232); семантично не обrрунто
ване пов'язання з лит. paskybaT <<попе
реК•>, ЛТС. }~Tbs <<КОСИЙ•>, Н. schief <•ТС.» 
(Schuster-Sewc 1434). - Фасмер lV 
435; ЗССЯ 8, 153-155; Bruckner 188; 
KZ 51, 233; Stawski І 94-95; Machek 
ESJC 607; Младенов 693; Skok ІіІ 
390-391; Mikl. EW 339.- Пор. хибати. 

[шйбелник] (бот.) <<Їжача голіRка гіл
ляста, Sparganium ramosum Huds.; су
сак зонтичний, Butomus umbellatus L.» 
ЛЖит; - очевидно, пов'язане з [шИ-
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балка] <•гнучкий прутик•> у зв'язку з ви
сокими, до 1 м і більше, стеблами рос
лини, які могли використовуватися як 

різки; ПОр. СЛН. sfbati <•СіКТИ різКаМИ•>, 
а також схв. шйб <•КУЩ•>, шИба <•nрут, 
різКа•>, шuбиковина (бот.) <<ГОрДОВИНа 
ціЛЬНОЛИСТа•>, шuб;ьак <•Кущі; ВеЛИКИЙ 
кущ•>. - Федченко-Флеров 63.- Див. 
ще шибати. 

ШІібениця <•споруда для виконання 
смертної кари через повішення; [жінка, 
що повісилася; довготелесий чоловік або 
жінка] Бі•>, (шuбен] <•Шибениця•>, шИбе
ник <<ТОЙ, хто повісився або повішений; 
негідник, який заслуговує шибениці; беш
кетник; [довготелесий] Бі•>, (шuбеничник] 
<•шибеник; повішений•> Нед, (шибенЯк] 
~шибеник•>, [шuбеньІ <•Шибениuя•> Нед; -
р. заст. (шuбенuца], п. szubienica, ст. 
szybienica, Ч. sibenice, СЛЦ. sibenica, ВЛ. 
sibjenca, нл. sybjer\ca; - пов'язується з 
шибати <•ударяти•>, отже, розглядається 
як <•Місце, де б'ють, катують•> (Фасмер 
lV 435-436; Machek ESJC 607; Schus
ter-Sewc 1434-1435); у тому самому 
шибати реконструюється значення <•ХИ
татися•> (Bruckner 556, 559-560), пор. 
і ч. ст. sibati se <<ГОЙдатисЯ•>. - Потеб
ня РФВ 4, 197; Ильинский РФВ 61, 
234; Горяев 422. - Див. ще шибати. 

шИбер (тех.) <•заслінка, затулка в 
заводських димарях для регулювання 

тяги; [каглянка, затулка] до•>; - р. болг. 
шИбер, бр. шь'tбер, п. szyber, ч. (розм.) 
sfЬr <•Шибер•>, НЛ. syber <•Кухонна ДОШКа, 
таця, пиріжниця•>; - запозичення з ні
мецької мови; н. Schieber <<Шибер; заслін
ка; засув; той, хто рухає, штовхає•> пов'я
зане зі schieben <•рухати; штовхати; пере
сувати•>, спорідненим з двн. scioban, дісл. 
skufa, дангл. skOfan, англ. shove, гот. 
afskiuban <•відсувати», а також із лит. 
skubti <•поспішати•>, псл. skub- <•скубти», 
укр. скубти. - СІС2 929; Кluge-Mitzka 
646; Vries AEW 506; Кlein 1438. -
Див. ще скубти. 

[шибетаJ <•Шкіряний капшук для тю
тюну•> ЛПол; - неясне. 

[шибиткуватий] <<nустотливий, швид
кий, рухливий•>; - експресивне нере-

шИrа 

гулярне утворення від [шuбdтисяІ <•КИ
датися, метатися, "бешкетувати». - Див. 
ще шибати. 

[шивераj (орн.) <•сиворакша, Coracias 
garrulus L.•>, [шиворdкша] «ТС.•> ЛПол; -
утворення, що виникло в результаті де
етимологізації слова (шиворdкша] <<СИ
воракша•>, яка супроводжувалася його 
стягненням. -Див. ще сиворакша. 

[шИворот] <•комір•> Нед, [шuворот
навuворот] <<Навпаки•> Нед; - р. шИво
рот <<КОМір; ТИЛ ШИЇ•>, бр. ШЬtВаrат
навьtвараm <•навпаки•>, п. [szywrot ~ко
мір•>; - nевної етимології не має; вва
жається складним утворенням із компо
нентів шИя та ворот (р. в6рот) <<КО
мір•> (Mikl. EW 339; Преобр. І 77); ре
конструюється праформа *sivo-vorto, 
(букв.) <•Шитий комір» від siti <•ШИТИ•> та 
*vorto <•комір•> (Соболевский РФВ 60, 
364, Лекции 150); припускається до
дання до в6рот <•Комір•> арготичного за 
походженням префікса ши-. - Фасмер 
lV 436; Преобр. І 77; Горяев Доп. І 57; 
Желтов ФЗ 1877/4, 81.- Див. ще 
вертіти. 

[шИворотень] <<nтах, що ще не мо
же добре літаТИ•> ВеНЗн; - не зовсім 
ясне; можливо, складне утворення, пер

ший компонент якого ши- пов'язаний зі 
словом шИя, а другий -воротень з діє
словом вертІти, тобто <•ТОЙ, хто (тільки) 
повертає шию•>; не виключена також 

експресивна видазміна й субстантива
ція прикметника неповороткИй. - Див. 
ще вертіти, шИя. - Прр. шИворот~ 

[шИrолля] <<тонкі віти, молоді nагони; 
шпильки сосен та інших шпилькових 

дерев•> ВеНЗн, [шИгалки] (мн.) <•шпильки 
із соснового дерева, тоненьке гілля тощо•> 
ЛПол, [шИгdллє] <<ТС.•> ЛПол, (шигалля] 
<•тонкі віти, молоді пагони•>; - бр. [шь't
галле] <•шпильки (на дереві)•>; - екс
пресивне утворення від гол-ка з арго
тичним префіксом ши- і в формі збір
ного, подібного до гіллЯ; дальші слова 
з а в основі, очевидно, запозичені з бі
лоруської мови. 

ішИrа] <•особливий вид цурки; хло
п'яча гра Ме; (лайл.) пустун (про ди-
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тину); шибеник, зіfвиголова (про доро
слого) Па•>; - р. шИга] <<Неприторен
ний нероба, шахраюватий проноза•>, п. 
[szyga, syga] <<Лайливе прізвисько мі
щаН•>; - неясне. 

[шИдравиЙ] <<ПОрОХНЯВИЙ•>; - не
ЯСНе. 

[шизець] (бот.) <<жабник німецький, 
Filago germanica L.•> Mak; - похідне 
утворення від * шизий (пор. др. шизьtй 
<<сизиЙ•> ); назва мотивується білувато
сірим опушенням стебла та листя рос
лини. - Нейштадт 548; Федченко
Флеров 956-957; Симоновиh 199.
Див. ще сИзий. 

шизофренія <<Психічна хвороба•>, 
шизофренік, шизофрен{чний; - р. болг. 
шизофренИя, бр. шьtзафрзн{я, п. schizo
frenia, ч. schizofrenie, слц. schizofrenia, 
м. шизофрениjа, схв. схизофрениjа, слн. 
shizofrenlja; - утворення з галузі но
волатинської науково-медичної терміно
логії; нлат. schizophrenia «ТС.•> утво
рив швейцарський психіатр Е. Блейлер 
(Е. Bleuler, 1857-1939) з основ гр. oxKw 
<<розколюю•> і cpp~v <<розум; душа, сер
це•>, можливо, спорідненого з двн. grun 
<<Нещастя•>, дангл. yyn <<клопіТ», дісл. 

grunr <<Підозра•>. - СІС2 929; St. wyr. 
obcych 669; Kopalinski 870; КІеіn 1396; 
Frisk 11 838-840, 1041-1 043; Boisaq 
933-934, 1037-1038; Vries AEW 191.
Див. ще схИзма. 

[шийчакИ] (ент.) <<Жуки-рогалі, Tra
chelophora•> Нед; - можливо, неточна 
калька лат. Trachelophora або н. Halskafer 
<<Жук-рогаль•>, (букв.) <<Шийний жук•>, Hals
hornkafer «ТС.•>. -Див. ще шИя. 

шик1 <<блиск, показна вишуканість•>, 
Шикарний, шикавний <<СПрИТНИЙ, МЄТКИЙ, 
вправний, умілий; доречний, пристой
НИЙ•> Нед, шикувсіти <<хизуватися•>; -
р. ШиК, бр. ШЬlК, П. szyk, Ч. chic, sik, бОЛГ. 
М. ШиК, СХВ. ШUК, СЛН. s(k <<ШИК, ШИКар
НИЙ•>; - заnозичення з французької 
мови; фр. chic <<форма, стаН•> походить з 
німецької мови; н. Schick <<Лад, поря
док•>. - СІС2 929; ССРЛЯ 17, 1390-
1391; Фасмер lV 437; Преобр. 11, вьт. по-
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следний 98-99; Чернь1х 11 411; BrUckner 
560; Holub-Lyer 466; Dauzat 171; Кlu
ge'-Mitzka 252, 645. -Див. ще шик2 • 

шик2 <<стріЙ•>, шикувсільник <<розпо
рядник•> Нед, шикувсіти <<ставити в ла
ви•>; - бр. заст. шьtк <<стрій, лад•>, n. 
szyk, ч. заст. sik <<стрій, ряд; шеренга•>, 
СЛЦ. sfk <<рЯД•>, ВЛ. sik <<СПрИТНіСТЬ; СТріЙ; 
ШИК•>, НЛ. syk <<СПрИТНіСТЬ, здібНіСТЬ, МаЙ
стерНіСТЬ•>; - запозичене з німецької 
мови, можливо, за польським посеред

ництвом; н. ст. Schick <<форма, стан; лад, 
порядок•> пов'язане зі schicken <<готувати, 
упорядковувати•>, (ge)-schehen «Траnля
тися, ставатися•>, свн. schёhen <<nоспі
шати•> (< двн. scёhan <<блукати, мандру
вати•> ), пгерм. *skeh-, що споріднене з 
псл. skokь, skakati, укр. скік, скакати, 
ск6чити. - _Шелудько 55; BrUckner 560; 
Machek ESJC 608; Кluge-Mitzka 251, 
645. - Пор. скакати, шик1 • 

шИкати <<ВИМОВЛЯТИ звук ШШ (зок
рема, закликаючи до тиші)•>; - р. шИ
кать «ТС.•>, бр. шь'tкаць <<Шеnотіти, шу
шукати; шикати; видавати звук ШШ•>, м. 

шика <<сильно тече (про воду, кров); кри
чить шш, спонукаючи до тиші•>, схв. шИ
кати <<Заколисувати дитину; бити дже
релом, бризкати; сичати (про гусей, змій 
тощо)•>; - звуконаслідувальне утворен
ня від вигуку шш, вживаного для закли
ку до тиші або для відстрашування, від
ганяння тощо; до словотвору пор. сИка
ти, рИкати і под. - Фасмер lV 437; 
Преобр. 11, вь1п. последний 99; Skok ІІІ 
391-392. -Пор. сичати. 

[шикач] (орн.) <<сорокопуд сірий, La
nius exubitor L.•> Шарл; - не зовсім яс
не; можливо, виникло в результаті фо
нетичної видазміни первісного *чексіч, 
пов'язаного з особливостями крику пта
ха (грубе чек-чек). - Птиць1 СССР 
419-420. 

[шикиравий] <<ГаркавиЙ•> Па, [ши
кирЯвий] «ТС.•> До, [шегерЯвий] <<Шепе
лявиЙ•>, [шигирЯвий] <<Гаркавий•>, [шікі
рсівий] <<гаркавий (?)•> Ме, [шекерЯви
ти] <<Шепеля(ви)ти•>, [шикирсіти] «Гар
кавити•> Па, [шикірсіти] <<шепеля(ви)ти, 
мати дефект у вимові окремих звуків•> 
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Мо; - звуконаслідувальне утворення на 
позначення шиплячої вимови свистячих 
звуків; значення <<гаркавиЙ•>, як і <<ТОЙ, 
хто має якийсь дефект у вимові•> є вто
ринним, таким, що виникло в результаті 

розширення первісного <<ШепелявиЙ•>. -
ПofJ. шепелЯти. 

[шИкор] (орн.) <<луговий чекан, Sa
xicola rubetra L.•> Шарл; - неясне. 

[шИкора] <<шкварка•> ДзАтл 11, [шИ
кір] тж; - не зовсім ясне, можливо, 
утворення звуконаслідувального похо
дження. - Пор. шкварити. 

[шИлінг] <<грошова одиниця•>; - р. 
шИллинг, (заст.) шилИнг, бр. ШЬlЛЇНг, П. 
szyling, ч. silink, слu. siling, болг. м. шИ
линг, СХВ. ШUЛйНг, СЛН. sfling; - ЗаПО
ЗИЧеННЯ з англійської та німецької мов; 
англ. shilling (данг л. scilling) <<шилінг (ан
глійська грошова одиниця)•>, н. Schil!ing 
(двн. ski!ling) <<шилінг (австрійська гро
шова одиниця)•>, дфриз. днн. ski!ling, 
дісл. skillingr, гот. skilliggs; герм. *skil
ling виникло з давнішого *skild-ling <<рід 
щита•> (первісно означало східноримські 
золоті дукати, які германці носили як 
прикраси і які своєю формою були по-

. дібні до малих щитів; згодом так стали 
називатися монети); н. Schild <<ЩИТ•> (двн. 
scilt, дангл. scield, англ. shield, дісл. 

· skjQjdr, гот. skildus «ТС.•>) походить від і є. 
*skel- <<Колоти•>, звідки також псл. skel-, 
укр. скеля, щіль. - СІС2 929; Holut,J
Lyer 466; Кluge-Mitzka 649; КІеіn 1435; 
Vries AEW 492. - Див. ще скеля, 
щіль. - Пор. шелЯг1 • 

шИло - див. шИти. 
[шиловайка] (орн.) <<Шилоклювка, 

чоботар, Recurvirostra avocetta L.•> Нед; 
- нерегулярне експресивне утворення, 

пов'язане з шИло; назва мотивується 
вигнутим дзьобом, подібним до шила. -
Птиць1 СССР 272-273. - Див. ще 
шИти. 

[шИльник] (бот.) <<молодильник, Isoё
tes L.; l частуха подарожникава, А! isma 
plantago-aquatica L.; китятки чубаті, Po
lygala comosa Schk. Mak]»; - р. [шИль
ник] <<МолоДильник; частуха•>; - утво
рення, похідне від шИло; назва мотиву-

шИна 

ється загостреною шилоподібною фор
мою листя.- Бісюліна-Клоков 61; 
Нейштадт 61. - Див. ще шИти. 

·[шимбалок] <<дошка з виступами, на 
які кладуться полиці•>, !шимбалка] <<При
стрій для кочерги в гуцульській хаті•> 
Нед; - запозичення з польської мови; 
джерелом п. sztymbelek, zimbelek, sztym
bloszek <<балка над кілем•> є гол. steun
balk <<ОПорна балка•> - складне слово, 
перший компонент якого steun- nов'яза
ний з етимологічно неясним дієсловом 
steunen <<Підтримувати; підпирати•>, а дру
гий balk <<балка•> споріднений з н. Balken 
«ТС.•>. - Vries NEW 698. - Див. ще 
балка2 • 

шимпанзе <<ВИд африканських лю
диноподібних мавn•>, шимпанс; - р. 
шимпанзе, бр. шьtмпанз3, п. szympans, 
Ч. СЛЦ. ВЛ. simpanz, бОЛГ. шимпанзе, М. 
шимпанзо, схв. шИмпанзо, чuмпанза, 
слн. simpanz; - запозичене за посеред
ництвом західноєвропейських мов (англ. 
chimpanzee, фр. chimpanze, н. Schim
panse) з африканських мов Гвінеї або 
басе.йну р. Конго, де має форму цім-пен
зе. - СІС2 929; ССРЛЯ 17, 1396-1397; 
Чернь1х 11 411; Holub-Lyer 466; Dauzat 
172; Кluge-Mitzka 649. 

[шимшевий] <<ЗамшовиЙ•> Нед; - ч. 
слц. semisovy <<тс.•>, слц. semis «зам
ша•>; - запозичене з німецької мови 
(можливо, через словацьке посередни
цтво); н. Samischleder, свн. semisch leder 
<<замша», (букв.) <<замшева шкіра•> пох(')
дить від фр. chamois <<сарна; шкура са
рни•>. - SCS 974; Кluge-Mitzka 623. -
Див. ще замша. 

шИна <<Шина, окуття; [рейка (заліз
нична тощо)]•>, [шИнє] <<ШТаба заліза», 
(шИнка] <<дощечка у верстаті між нит
ками основи, щоб вони не плутались», 

(шИнки] <<дві паралельні планки між дво
ма шарами основи•> Ме, шинувати «Об
тягати шиною, натягати шину•>; - р. 

шtіна, бр. ШЬtНа <<ШИНа>>, П. szyna «реЙ
ка; шина•>, ч. слц. (розм.) Sfna <<рейка 
(залізнична)•>, ВЛ. (розм.) sina <<рейка; 
залізна штаба; шина, окуття (колеса)», 
НЛ. syna <<ТС.•>, болг. М. шИна <<ШИНа; 
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рейка•>, схв. шй.на «ТС.•>; - запозичен
ня з німецької мови; н. Schieпe <<(заліз
нична) рейка; смуга, планка, шина•> спо
ріднене з двн. sсіпа <<голка», гол. scheeп 
<<гомілка; планка•>, англ. shiп <<гомілка•>, 
норв. [skiпa] <<мала скибка•> і, можливо, 
з лтс. s~іепе «Грудна кістка у птахів; ши
на, залізо під полозом саней•>; іє. *skёі
«різати, відокремлювати, розділяти•>. -
СІС2 929; Фасмер lV 438; Чернь1х 11 411-
412; Горяев 422; Bri.ickпer 561; Skok ІІІ 
393; Кluge-Mitzka 647. 

[шиналь] <<цвях для прикріплення 
шини до колеса•>; - запозичення з поль

ської мови; для п. szyпal «ТС.•> джерелом 
є н. Schieп(eп)пagel «ТС.•>, утворене з 
іменників Schieпe <<Шина; рейка» та Nagel 
<<цвях, гвіздок•>. - Шелудько 56; Bri.ickпer 
561. -Див. ще бретналь, шИна. 

[шинар] <<Жердина носити сіно.>; -
неясне. 

[шИнrель] <<частина осі, на якій обер
тається колесо•>; - запозичення з поль

ської мови; п. szyпkle (мн.), szeпkiel «ТС.•> 
походять від н. Scheпkel <<стегно, куль
ша•>. - Шелудько 56; Bri.ickner 561. -
Див. ще шенкель. - Пор. шИнка. 

[шинrір] (іхт.) <<окунь, Perca fluvia
tilis•> ВеУг, [ш[ніар] (іхт.) <<рід риби•> 
ВеУг; - запозичення з угорської мови; 
уг. [singir] <<окунь, Perca fluviatilis•> ети
мологічно нез'ясоване. - MNTESz ІІІ 
626-627. 

[шИнrларь] <<той, хто виробляє rон
ТИ•> НЗ УжДУ XIV, (шuнгльовецІ <<rон
товий цвях•>; - п. (рідк.) szyndel, [szynd
ziotl <<rOHT•>, Ч. sindelar <<rOHTap•>, ВЛ. 
sindzeler «ТС.>>, НЛ. synzel <<rOHT•>;- за
ПОЗИЧеННЯ зі словацької мови; слц. 
sindliar «ТС.>> пов'язане З sindel' <<rОНТ», 
джерелом якого є н. Schindel <<rонт•> 
< двн. scintula «ТС.•>, що походить від 
лат. scindula «ТС.•>, спорідненого з гр. 
O)(Є.5aw0j..Іt <<розриваю, розсипаЮ•>, дінд. 
skhadatё <<розколює•>, ав. skandayeinti 
<<Ламають•>, а також із лат. seco <<Зрі
заю•>, псл. sek9 <<січу•>, укр. сіктИ; припу
щення про польське посередництво 

(Шелудько 56) малоймовірне. - Bri.ick-
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ner 561; Holub-Kop. 369; Holub-Lyer 
466; Кluge-Mitzka 650; Walde-Hofm. 
Il 488-48g. -Див. ще сіктИ. 

[шИнда] (бот.) <<Перестріч лісовий, 
Melampyrl!m sylvaticum L.•> Нед, Mak, 
[шиндра] (бот.) «ТС.•> Mak; - неясне. 

[шИндокора] <<Калитка, капшук•>, 
[цuнгак6ра], [чuндокора] <<ТС.•> Нед;
запозичення з румунської мови; рум. 
cingatoare <<ПОЯС>> (пор. укр. черес <<ПО· 
яс із гаманом, гамаН•>) пов'язане з діє
словом *cinge (нині лише в префіксаль
ній формі lП·Cinge <<ОХОПЛЮВаТИ•>), ЩО 
продовжує етимологічно не ясне лат. 
cingo <<оперізую, охоплюю•>. - Scheludko 
146; Cranjala 237-238; DLRМ 145; 
Walde-Hofm. І 216-217. 

[шиндувати] <<обдирати, облуплюва
ТИ•>; - п. ст. szyndowac <<грабувати; зди
рати шкуру•>; - запозичення з німець
кої мови; н. свн. schinden <<Лупити, чис
тити•> споріднене з днн. (bi)scindian <<дер
ти кору•>, англ. skin <<ШКіра•>; герм. *skin
pas <<ШКіра•>, що зводиться до іє. *sken-, 
яке є поширенням кореня *sek· <<сікти, 
різати•>. - Шелудько 56; Bri.ickner 561; 
Кluge-Mitzka 650. - Див. ще сіктИ. 

ШИНеЛЬ <<ВерхніЙ формеНИЙ ОДЯГ ОСОб
ЛИВОГО крою (переважно для військових, 
певної категорії учнів, службовців 
і Т. ін.)•>, шинеля, [шенелія, шенеляІ Г, 
[шінельІ Нед; - бр. шьtнель, п. szynel, 
Ч. sinel, СЛЦ. sinel', болr. шинел, Шине
ла, м. шинел, шинела, схв. шіаьел, слн. 
sinjel; - запозичення з російської мо
ви; р. шинель походить від фр. chenille 
«rусінь; рід позументу; (заст., перен.) 
рід чоловічого ранкового одягу•>, яке 
продовжує нар.-лат. *canїcula «Гусени
ця•>. - Фасмер lV 439; Черньtх 11 412; 
Dauzat 168; Matzenauer 323. - Див. 
ще канікули. 

шИнка <<солоне копчене м'ясо зі сви
нячого стегна•>, [шинкИ] <<страва з шин
ки із часником і перцем•>; - бр. шьІнка, 
п. szynka, полаб. sint'ai; - запозичення 
з німецької мови; н. Schinken <<Шинка», 
свн. schinke «стегно, шинка•> пов'язані з 
двн. scinko, scinka «панцир для ніг; стег
но•>, сnорідненим із нвн. Schenkel (свн. 
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sch~nkel) <<стегно>>. - Шелудько 56; 
Brilckner 561; Юuge-Mitzka 643, 650. -
Див. ще шенкель. - Пор. шИнrель. 

шинквас <<(у шинку) стойка»; -
запозичення з польської мови; n. szynk
was, заст. szynkfas походить від н. заст. 
Schenkfas (< свн. schenkeva3) <<nосудина 
для вина>>, сКJІадного слова, утвореного з 

компонентів Schenk-, що пов'язане з 
~єсловом schenken «дарувати; давати 
пити; подавати вино в шинку>>, і -fa~ 
від Fa~ <<бочка>>. - BrUckner 561. -Див. 
ще фаса, шинок. 

шинок (заст.) <<заклад для продажу 
й розпивання спиртних напоїв•>, шинк, 
ШиНЬОК <<ШИНОК>>, шинкар, шинкареНКО, 
шинкарівна, шинкарка, шинкарство 
~продаж трунків; (зб.) шинкарі>>, [шин
карити], шинкарювати, СТ. ШиНК'Ь 
(1525), ШиНОК'Ь (1534) <<ШИНОК>>; - р. 
шинок, бр. шьtн6к, n. szynk, ч. слц. 
(заст., розм.) senk, НЛ. senkar <<ШИН
Кар•>; - запозичене з німецької мови, 
частково за польським посередництвом; 

н. Schenke <<ШИНОК>>, свн. schenk(e) <<nро
даж спиртних напоїв•> пов'язані з діє
словом schenken <<дарувати; подавати 
вино у корчмі>>, сnорідненим з англ. skink 
<<Наливати (вино, пиво тощо)•>; герм. 
*skankian <<Косо (криво) триматИ•> утво
рене від прикметника *skanka- <<Косий, 
кривиЙ•> (пор. дісл. skakkr <<Косий, кри
виЙ•>). - Акуленко 135; Шелудько 56; 
Фасмер IV 439; Горяев 422; Brilckner 
561; Кluge-Mitzka 643; Vries AEW 481. 

шиншИла (зоол.) <<ВИд гризунів з 
коштовним хутром у Південній Амери
ці•>, шиншИля; - р. шиншИлла, бр. 
шьtншь'tла, n. szynszyla, ч. cincila, chin
chila, СЛЦ. cincila, болr. чинчИла, ШИН
шИла, схв. чіtнчила, слн. cincila; - че
рез французьке посередництво (фр. 
chinchilla) запозичене з іспанської мо
ви; icn. chinchilla «ТС.•> утворене за до
nомогою зменшувального суфікса -іІІіа 
від індіанського слова (з мови аймара 
або кечуа). - СІС 1951, 724; Dauzat 
172; КІеіn 277. 

шиньйон «Жіноча зачіска, переваж
но з чужого волосся•>; - р. болг. шинь6н, 

шипах 

бр. шьtньён, n. szynion, ч. chignon, слц. 
sifюn, chignon, СХВ. ШиІt>он; - ЗаПОЗИ
ЧеННЯ з французької мови; фр. chignon 
<<ШИНЬЙОН (рід зачіски)•>, СТ. <<ПОТИЛИЦЯ>> 
продовжує нар.-лат. *catenio (зн. в. одн. 
*catenionem), похідне від лат. catёna «Лан
цюг, пута•>, етимологічно непрозорого. -
СІС2 930; Фасмер IV 440; Dauzat 172; 
Gamillscheg 219; Walde-Hofm. І 177-
178, 181-182. 

шип1 <<(бот.) твердий гострий ви
ріст на гілках, стеблах, плодах; (зоол.) 
гострий виступ на тілі тварин; (тех.) 
виступ на підковах, деталях•>, [шИпка] 
<<цаnфа, шип•> ВеНЗн, підшИпнuк; -
р. шип, бр. шьт не.•>, n. ст. szyp «стрі
ла; колюча шишка; стебло•>, ч. S(p <<стрі
ла•>, слц. Si р «стріла; (розм.) шипши
на•>, ВЛ. sip <<СТрижень; ЗаЛіЗНИЙ КіЛОК», 
болг. шип <<ШИП, вістря, шпилька (росли
ни)•>, м. шипка <<nрут, палиця; [гострий 
виступ, шиr!].>, схв. шйп <<ШИП, вістря; 
шипшина; скоба для висячого замка; 

СТОВП•>, СЛН. stpek <<ШИПШИНа•>; - ПСЛ. 
sipo <<стріла, вістря, колючка•>; - дальші 
зв'язки не ясні; зіставляється з дінд. 

k~ipati <<КИДаЄ>>, k~ipras <<ШВИДКИЙ•>, k~ёpas 
<<КИДОК•>, ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє. *ks-/kes
<<бИTИ; тяти, різати•> (Mayrhofer 289) 
або *kseip- /kseib- <<Кидати•> (Pokorny І 
625; Чернь1х ІІ 412), із двн. hiufo <<ШИ
пшина•>, свн. hiefe, дангл. heopa «ТС.•> 
(Кiuge-Gotze 248-249; Torp 95); по
в'язання з гр. ~ісрщ; <<МеЧ•> (Ильинский 
РФВ 70, 257) сумнівне у зв'язку з при
пущуваним (Boisacq 678-679; Hofmann 
221) семітським походженням слова. -
Мельничук 3тимология 1966, 195; Фа
емер lV 440; BrUckner 561-562; Holub
Kop. 369; Holub-Lyer 466; Младенов 
694; Skok Ш 393-394.- Пор. шибати. 

[шип2 ] <<Корячкова викидальна лопа
та~' Мо, [шип6к] <<тупа лопатка, якою під
бирають сміття, глину тощо•> ЛЧерк; -
очевидно, пов'язане з [шuпля] <<совкова 
лопата•> ЛексПол. - Див. ще шИпля2 • 

[шип3 ] <<щуп•> Г; - не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з шип 1 (див.). 

[шипах] «rроно горіхів на дереві; мер
зла грудка•>:.- не зовсім ясне; можливо, 
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шипИ 

експресивне утворення від шипі <<Твер
дий виріст на гілках, стеблах•> (див.). 

[шипИ] <<Три снопи, поставлені вер
тикально•>, [шИбка] <<купка з трьох сно
пів•>; - р. [шип! <<купа, копиця сіна•>; -
очевидно, пов'язане зі словом шип 
<<ШПИЛЬКа, КОЛЮЧКа>>, уЖИТИМ переНОСНО 

(пор. схв. шйп <<ШИП, вістря•>, а також 
<<стовп;>). -Див. ще шип1 • 

[шипіка] (бот.) <<осика (інша назва 
сипuка), Populus tremula L.•> ВеЗн, 
Mak; - експресивна видазміна назви 
сипuка під впливом звуконаслідувальних 
шелест, шелестІти (листя дерева по
стійно шелестить). -Див. ще сипИка. 

шипіти <<Видавати глухі звуки, по
дібні до протяжного ш-Ш•>, [шипот{ти] 
<<ШИПіТИ>>, шип <<ШИПіННЯ•>, ШUпіт «ТС.>>, 
[шипотuнник] (зоол.) «Гадюка звичайна, 
Vipera berus L.•>, [шипотuнниця] (зоол.) 
«ТС.•>, шипун (орн.) <<ВИд лебедя•>, шипуч
ка <<Шипучий напіЙ•>, шиплЯчий, шипу
чий; - р. шипеть, бр. шьтець, болr. 
шипЯ <<ШИПЛЮ•>; - псл. [sipeti]; очевид
но, звуконаслідувальне утворення, що пе

редає шипіння і шелест різного ро
ду. - Фасмер lV 441; Черньіх 11 412; 
Горяев 422; BrUckпer 562; Младенов 
694; Mikl. EW 296, 340. - Пор. сипіти, 
шепіт. 

[шипкати] <<(про птахів) хрипко кри
чати•>; - очевидно, звуконаслідувальне 
утворення від вигуку [шип], що імітує 
шипіння. -Див. ще шипіти. 

[шИпля1 ] <<пропасниця•> Нед; - не
ясне. 

[шИпля2 ] <<совкова лопата•> ЛексПол; 
- видозмінене запозичення з польсь

кої мови; п. szufla <<совок, шпола, лопат
ка•>, пов'язане з szuflowac <<Пересипати 
совком (лопатою)•>. -Див. ще шуфлю
вати. -Пор. шип2 • 

шиповій (бот.) <<сасапарель цілюща, 
Smilax medica Schlecht•> Нед, Mak, ши
повоЄві (бот.) Smilaceae R. Br.•> Mak; -
штучна калька н. Stechwiпde (бот.) <<Са
сапарель, Smilax•> - складного слова, 
утвореного з компонентів stecheп <<КО
лоти•> і wіпdеп <<ВИТИСЯ•> (виткі стебла 
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рослини вкриті шипами). - Див. ще 
вИти 1 , шип1 • 

[шипок] (бот.) <<азалія, Aza!ea L.•> 
Mak, [шипка] (бот.) «ТС.•> Mak; - др. 
шип'Ьк'Ь <<троянда, квітка троянди, кущ 

троянди; гранат, гранатове дерево•>, ч. 

sfpek <<ШИПШИНа>>, СЛЦ. Sfpka «ТС.>>, ВЛ. 
sipka <<ПЛід ШИПШИНИ>>, НЛ. sypka «ТС.», 
болг. шИпка <<ШИпшина•>, м. шип( ка) 
<<шипшина; гранат, гранатове дерево•>, 

СХВ. Шuпак <<ШИПШИНа (кущ і ЯГОда); 
манжетка звичайна, Alchemilla vulgaris 
L.•>, слн. sfpek <<троянда столиста, Rosa 
ceпtifolia L.•>, стсл. шнn'Ькть <<Троян
да•>; - псл. sipokь; - назва колючої 
рослини, можливо, переважно шипшини, 

утворена від шипі <<Колючка•>; на азалію 
назву перенесено, очевидно, з троянди 

(обидві рослини мають гарні квіти); виве
дення від псл. *сіра (< протоєвроп. *k1p-) 
(Machek ESJC 609; Holub-Kop. 369; 
Holub-Lyer 466) малоймовірне. - Фас
мер lV 440; Schuster-Sewc 1438. - Див. 
Ще ШИП1 . 

[шИполити] <<хрипко говорити, ше
пелявити•> Нед; - ч. siplati <<Шепелявити; 
сюсюкати•>; - звуконаслідувальне утво
рення, споріднене з шепелЯти (див.). 

[шипорні] <<назва гри Г; великодня 
гра з розриванням шапки•>; - неясне. 

[шИп от І <<Водоспад; поріг на річці; 
швидка течія•>, [шuпіт] <<Швидкий потік; 
малий водоспад•>; - п. [szypot] <<Водо
спац, шум•>; - запозичення з румунсь

кої мови; рум. ~fpot, [~lpot] <<джерело, 
жолобок (біля джерела)•>, мабуть, по
ходить Від болг. шепот <<Шепіт; (перен.) 
глухий неясний шум•>, етимологічно 
спорідненого з укр. шепіт. - DLRМ 
833; Vrabie Romanoslavica 14, 175. -
Див. ще шепіт. 

[шипотИнець] (ент.) <<горіхотворка 
трояндова, Diplolepis [ = Rhodites] rosae>> 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, пов'я
зане з шипшИна (див.). 

[шИпош] <<ВИд музичного рога або 
сурми•>; - п. ст. szyposz <<духовий ін
струменТ», ст. siposz, szyposz <<сурмач 

за часів існування в Польщі угорської 
піхоти•>; - запозичене (очевидно, за поль-



шипшапка 

ським посередниuтвом) з угорської. мо
ви; уг. s(pos <•сопілкар, дудар•> пов яза
не із sip «сопілка, дудка, свисток•>, сло
вом звуконаслідувального походження. -
SW VI 119; Barczi 271; MNTESz ІІІ 544. 

[шипшанка] (золотиста) (ент.) 
«бронзівка золотиста, Cetonia aurata L.•> 
Нед; - похідне від шипшИна; можли
во, неточна калька німеuького терміна 
Rosenkafer, (букв.) <<трояндовий жуК•>, 
перший компонент якого Rosen- «Тро
янда•> у словосполученні wilde Rose оз
начає <<дика рожа, шипшина•>. - Див. 
ще шипшИна. 

шипшИна (бот.) <<дикоросла троян
да, Rosa canina L., pimpinellifolia L., ru
biginosa L., (жовта) lutea Mill.•>, [шеп
тИна] <<ШИnшина•>, [шепчuна] ВеНЗн, 
шепшина Нед, [шипчак] Г, [шипшин
ник, шупшина] «ТС.•> Mak, [шепшино
вий] Нед, [шепшовий] Нед, шипшИн
ний, шипшИновий; - р. !шипuшник] 
<<ШИПШИНа•>, бр. шьrпшьtна, П. [szyp
szyna]; - псл. [*sipocina]; походить від 
sipo <<КОЛЮЧКа•>. - Bri.ickner 561-562. -
Див. ще шип1 • 

шир1 <<велика, значна ширина, про
тяжність чогось у поперечнику•>, ширИна 
СУМ, Нед, ширИтель <•nоширювач, про
пагандист, носіЙ•> Нед, ширінь Нед, 
[шИрникІ <<Ширина•>, широта, [широ
чень] Нед, широчина, [широчинЯ], шИ
рочінь СУМ, Нед, [шИрий] <<ШирокиЙ•> 
ВеЛ, ширИльний, [шировuтий] ной, що 
розширюється•>, широкий, широкува
тий, шиfотний, [широцьозний, широ
ць6стий <<дуже ШИ{?ОКИЙ•> Нед, широ
чезний, [ширачИтиІ <<ШИрШаТИ>> Нед, 
шИрИти СУМ, Нед, [шир{ти] <<ШИрша
ТИ•> Нед, шИршати, [завшИрки], зав
шИршкИ СУМ, Ж, заширокий, [навшuр
киІ. !невшИршкИІ г. ж. обшир, [обшИ
роІ <<Широко, докладно•> Ж, обшИрний, 
[пошир] <•розширення•>, пошИрення, по
шИрений, [пошuрникІ <<розширювач•>, 
пошИрювач, [поширокий] <<занадто ши
рокий•> Нед, пошuрювальний, пошИрю
вати, розшИрник, розшИрювач, роз
шИрювальний, ушИр, [ушИркИІ. ушИр
шки;- р. ширь, бр. шьtр, др. ширьtни, 

ширИнка 

ширьtня, шириня <<Ширина; обшир; кра
їна; простір; море; багатство, достатоК•>, 
П. szerz, СТ. szerza, Ч. s(f, СЛU. sfr, ВЛ. 
ser, НЛ. syf, ПОЛаб. sari.it'e (< *sirokojь) 
<<ШИрОКИЙ», болг. М. Шир <<ШИр», СХВ. 
ширИна <<ШИрина; (геогр.) широта», 
СЛН. SJГ, СТСЛ. ШНрОТА <<ШИрИНа, ШИр•>, 
ШНрОК'Ь <<ШИрОКИЙ>>; - ПСЛ. SіГЬ <<ШИр, 
ШИрИНа•>, siro <<ШИрОКИЙ•>; - прасло
в'ЯНСЬКИЙ новотвір неясного походжен

ня; МОЖЛИВО, сnоріднене З Гр. ЄUрЩ; <<ШИ; 
рокиЙ•>; припускається (Machek ESJC 
609), ЩО ПСЛ. sіГо ВИНИКЛО ШЛЯХОМ КОН
тамінаuіЇ іє. *Ог- <<ШирокиЙ•> і його анто
німа з початковим *si- (пор. лит. 
siaOras <<вузькиЙ•>); менш вірогідні пов'я
зання з гот. skeirs <<ЧИстий, ясний, прозо
риЙ•> (Bri.ickner 54 7, KZ 51, 226; Черньtх 
11 413; Holub-Kop. 369), з дінд. kharjati 
<<скребе, тре•>, дісл. harka <<згрібати•> 
(Ильинский ИОРЯС 23/2, 187-188), з 
псл. [ *sero], sero <<СірИЙ» (Schuster-Sewc 
143 1}. - Фасмер-Трубачев lV 442-
443; Holub-Lyer 466; Skok ІІІ 395. 

[шир2 ] <<ряд, шар, верства•> Нед; ~ 
запозичення з румунськоt мови; рум. ~tr 

~ряд•> достовірної етимології не має; мож
ливо, походить від уг. sor <<ряд•>. - Sche
ludko 146; Tamas 730-731.- Пор. шор. 

[ширець] (бот.) <•щириuя волотис
та, Amaranthus paniculatus L.•> Пі; -
результат фонетичної видазміни слова 
щирець «ТС.•> унаслідок зближення із 
шир, широкий. -Див. ще щиJJ. 

[ширИна] <<хустина, хустка•>, [ширuн
каІ <<хустина•> Нед, ВеЗн, Пі, ЛПол; -
р. [ширИнка] <<Полотнище, відрізок uіль
но'і тканини на всю ширину; рушниК•>, 

бр. [шьtрьІна] <<Шматок полотна•>, шьt
рьtнка <<[nолотняна хустина квадратної 
форми]; ширінька•>, п. [szerzynka, szy
rzynka] «Квадратний шматок полотна, 
ганчірка; ширина якоїсь матеріЇ•>; - ви
никло лексико-семантичним сnособом 
від ширина. - Фасмер lV 441; Горяев 
422; Bri.ickner 547; Mikl. EW 340. -
Див. ще шир1 • 

[ширИнка] <<Шеренга•> ЛПол; - р. 
ст. ширИнга <<шеренга», [ширИнкаІ 
<<РЯд•>; - очевидно, видазміна слова ше-
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ширинька 
-------------

ренга під впливом ширина, широ
кий. - Див. ще шеренга. 

[ширинькаІ <<Підгорля, підшийок•> 
ВеУг; - не зовсім ясне; можливо, похо
дить від * ширинка з первісним значенням 
<<жирові складки, сало•> (пор. р. [ширИн
ка] <<СаJю, здір•>). 

ширінька <<смуга тканини, вшита в 
передню частину штанів; розріз у шта
НЯХ•>, (шарuнка] Л, (ширuнка] <<ТС.•> 
ЛЖит; - р. ширИнка <<смуга тканини, 
вшита в передню частину штанів; роз

різ у штанях•>, бр. шьtрьtнка «ТС.•>; -
очевидно, споріднене з шир, розшИрю
вати. -Див. ще шир1 • 

[ширлечка] <<ШИринка, хустка.> Нед; 
- нерегулярне експресивне утворення 

від ширuнк.а; до словотвору пор. зозу
лечка, кошулечка і т. ін. - Див. ще 
ширИна. 

шИfма <<пересувна перегородка•>, 
(ширм Нед; - р. болг. шИрма, бр. 
шь'tрма, схв. ширм <<Парасолька; абажур; 
козироК•>, слн. Sirm <<абажур; козироК•>; -
запозичення з німецької мови; н. Schirm 
<<парасолька; козирок; абажур; ширма•> 
(< двн. skirm, skёrm <<захист, щит») 
споріднене з дінд. carma, ав. сагаmап
<<шкура, шкіра•>, лат. corium. scortum <<ШКі
ра•>, cortex <<Кора•>, псл. kora, skora, укр. 
кора, шкіра, шкура. - СІС2 930; Фас
мер lV 442; Черньrх 11 412-413; Кluge
Mitzka 650. - Див. ще кора. - Пор. 
шермір. 

широкий -див. шир1 • 
[широкий] <<південний вітер з мо

ря•> Мо; - запозичення з італійської мо
ви; іт. sirocco <<сіроко (сильний південний 
гарячий вітер); (морськ.) південний схід, 
nівденно-східний наnрям•> зазнало зміни 
внаслідок народноетимологічного збли
ження з прикметником широкий. - Див. 
ще сироко. 

ширококлЯвий <<З latus clavus (ши
рокою пурпуравою смугою на туніці, -
про римських сенаторів)» Нед; - напів
калька лат. latklavius <<ТОЙ, що має ши
року пурпурову смугу (ознаку сенато
ра) на туні ці •>, складного слова, утворе
ного зі словосполучення latus clavus 
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<<широка смуга•>, де іменник clavus <<Пур
пурова смуга на туніці•> походить від 
дієслова claudo <<Замикаю; загороджую•>. 
спорідненого з псл. kljucь, укр. ключ. -
Walde-Hofm. І 229-231.- Див. ще 
ключ, широкий. 

[широкончик] <<вид горщика•> Пі, 
(широканчик] Нед, Пі; - не зовсім яс
не; можливо, експресивне утворення, по

в'~зане з широкий (як <<горщик із ши
рокою горловиною•> тощо). - Див. ще 
шир1 • 

[широпУтаJ <<бродяга, бурлака•> Нед, 
(широпутник] «ТС.•> тж; - неясне. 

[шйрот] (бот.) <<любка, Platanthera 
Rich. •> Нед, Mak; - не зовсім ясне; мож
ливо, штучне похідне утворення від шир 

<•Широчінь, широта•> у зв'язку з широ
ким пилкавим мішком рослини (Нейш
тадт 176), пор. латинську назву росли
ни Platanthera, пов'язану з гр. 7ГЛатU<;; 
<<ШИрОКИЙ>> і CxV3f]pa «Те, ЩО цвіте•>. -
Див. ще шир1 • 

ширЯти 1 <<літати, не махаючи крила
ми (про птахів); літати або триматися в 
повітрі (про планер); поволі знижувати
ся. з виключеним мотором (про літак); 
шугати•>, [шир[ти] <<Ширяти (про птахів)•> 
Нед, Пі, ширЯк <<ПЛанерист, планер•>; -
р. заст. ширЯть (крилами) <<Ширяти•>, 
[шировать], др. ширятися «ТС.•>; -
експресивне утворення, пов'язане з Ши
роч(нь, широкий, шир (див.). 

· ширЯти2 (розм.) <<Штрикати чимось 
у що-небудь; тикати•>; - р. [ширЯть] 
<<Копати, ритися; тикати•>; - експресив

не утворення, можливо, звуконасліду
вального характеру (пор. р. шuркать 
<<Шаркати, шкрябати, дряпати•>); виве
дення з н. schi.iren <<розгрібати» (Горя
ев 422) малоймовірне. - Фасмер lV 
441, 443. - Пор. штирка ти. 

шИти <<СКріплювати, з'єднувати нит, 
кою за допомогою голки частини чого

небудь (тканини, шкіри і т. ін.)•>, шИти
ся, [шийба] <<ШИТТЯ» Нед, шИло, шИль
ник «ТОЙ, що виробляє шила•>, (шИль
ник] (ент.) <<Anobium•> ВеБа, шитво, 
(шитінка] <<ШИТТЯ і вишивання•> Нед, 
(шИтінки] <<Шиття; візерунки•>, !шИтки] 



шнтик 

<<шиття, вишивання•>, [шиток] <<робота, 
пов'язана з шиттям; знаряддя до шиття•> 
Нед, шиттЯ, [шитьба] <<Шиття; шов•> 
Нед, [шіло] <<Ніж, яким колють свиней; 
колодій•> ЛПол. [шийкий] <<Пронизли
виЙ•> Нед. шИлуватий <<Такий, що зву
жується до кінця, як шило•>, [шильцьо
ватий] <<ТаКИЙ, ЩО має форму ШИЛа•>, 
шильчастий <<ПОДібнИЙ ДО ШИЛа>>, ЗО
шит, зшИток, зшилити (губи) <<Вип'я
тити, стиснувши в одну точку•>, [обшив
ка, обшийка] <<облямівка, кайма; комір•> 
Нед, [обшивнЯ] <<рід човна•> Нед, об
шиттЯ, перешиттЯ, підошва, підо
шовний, п{шва, пішевка, п{шивка, по
шиттЯ, прИшви (мн.; одн. прИшва), 
[пришuвка/ <<Малий комір чоловічої со
рочки•> Нед, пришиттЯ, прошва, про
шивальник, прошивень, [прошивка] 
~вишитий комір СУМ; малий комір чо
ловічої сорочки; облямівка, кайма Нед•>, 
прошИвка <<nрошиття•>, [прошИтво] <<сму
жки як прикраси на підборах жіночих 
чобіт•> Нед, прошиттЯ, прошивальний, 
прошивнИй, [впрошивІ (присJІ.) <<за до
помогою прошивання•>; - р. шить, бр. 
ШЬlЦЬ, др. шити, П. szyc, Ч. sfti, СЛЦ. sit', 
вл. sic, нл. sys, полаб. saidli.i (< *sidlo) 
~шило•>, болг. шИя <<ШИЮ•>, м. шие 
<<ШИЄ•>, СХВ. ШЙти, СЛН. s(ti; - ПСЛ. siti 
(< *siO-);- споріднене з лит. siOti <<ШИ
ТИ•>, ЛТС. Slit «ТС.•>, прус. schumeno <<драт
Ва•>, schutuan <<НИТКИ•>, schuwikis <<Швець•>, 
дінд. sivyati <<ШИЄ•>, syuman <<ШОВ, зв'я
зоК•>, ОС. XUYUП <<ШИТИ>>, Гр. ИCIOmJW <<Ла
таю, шевцюю•> (а тт. испт- ), юxcroi31Je< <<Ла
танНЯ•>, лат. suo <<ШИЮ, зшиваю•>, гот. 

siujan <<ШИТИ•>, двн. siuwan «ТС.», хет. 
sum(m)anza <<МОТУЗОК•>; іє. *si0- <<ЗШИВаТИ 
(шкіру)•>. - Фасмер IV 443-444; Чер
ньІх П 413; Machek ESJC 610; Skok ІІІ 
396-397; Bezlaj ESSJ IV 50-51; 
Trautmann 261; Walde-Hofm. ІІ 631; 
Boisacq 420; Pokorny 915-916. -Пор. 
шво. 

[шнтик] <<Шкіряний пояс~; - оче
видно, суфіксальне утворення, пов'яза
не з шИти (див.). 

[шнткати] <<колихатися•> Нед; - екс
пресивне утворення, що виникло вна-

шифр 

елідок контамінації дієслів шатати 
хитати. 

шИфер <<nокрівельний матеріаЛ•>; -
р. болг. шИфер, бр. шьІфер, п. szyfer; -
запозичення з німецької мови; н. Schiefer 
<<Сланець; шифер; скабка; скалка, ула
моК•> споріднене з двн. skivaro <<розі
рвані скелі, розколені дрова•, сангл. 
scifre <<ТС.•>, англ. shiver <<скалка або ула
мок від каменя; шифер, rонт; відходи ко
нопель•>, пгерм. *skifran (< *skeip-), псл. 
*skepati, укр. скіпати, ск{па. - СІС2 

930; Фасмер ІІІ 638, IV 444; Кluge
Mitzka 646-647.- Див. ще скіпа. -
Пор. шифОн. 

шифон <<Тонка м'яка бавовняна або 
шовкова тканина•>; - р. шифон, бр. шьt
фон, ГІ. szyfon, Ч. sifon, chiffoл, СЛЦ. СЛН. 
sifon, схв. шифон; - запозичення з фран
цузької мови; фр. chiffon <<ганчірка, кла
поть; шифон•> утворене від chiffe «рядни
на, ганчірка•>, яке вважається словом гер
манського походження, пор. свн. kipf(e) 
<<рогалик; планка на бортах воза•> (нвн. 
Кірf <<рогалик•>), запозичене з латинсь
кої мови; лат. cippus <<загострена паля; 
загострена колона•> зіставляється з псл. 
*skepati, укр. скіпати, ск{па. - Фас
мер ІІІ 638; Holub-Lyer 466; Dauzat 
171; Bloch І 146; Кluge-Mitzka 370; 
Walde-Hofm. І 219-220.- Див. ще 
ск і па. 

шифоньЄр <<Шафа для білизни та дріб
них речеЙ•>, шифоньЄрка; - р. ши
фоньер, бр. шьtфаньер, п. szyfonierka, 
заст. szyfoniera, Ч. sifoner, СЛЦ. sifoner, 
рідк. sifonier, болг. шифониерка, схв. 
шифтьер, слн. sifoniera; - запозичення 
з французької мови; фр. chiffonnier <<ТС.» 
пов'язане з chiffon <<Клапоть; шифон», 
chiffe <<ряднина•>.- Чернь1х П 413-414; 
Kopalinski 952; Holub-Lyer 466; Dau
zat 171. -Див. ще шифон. 

шифр <<сукупність умовних знаків, 
код•>, [шИфра] Нед, шифрувальник, ши
фрувальний, шифрувати; - р. шифр, 
бр. шьtфр, п. szyfr, ч. слц. sifra, болг. 
шиф-ьр, м. шифра, схв. шйфра, слн. 
slfra; - запозичене з французької мови 
(можливо, за посередництвом німець-
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ко'і); фр. chiffre <<шифр (таємне письмо)>> 
походить від іт. cifera <<цифра, число; умов
ний знак, шифр>>, що продовжує елат. 
cifra <<нуль>>, слово арабського походжен
ня. - СІС2 930; Фасмер IV 444; Kopa
lir\ski 952; Holub-Lyer 466; Dauzat 171; 
Bloch І 146. -Див. ще цИфра1.- Пор. 
зеро. 

[шиховний] <<із шиком; спритний, 
винахідливиЙ>> ВеЗа; - запозичення з 
польської мови; п. szykowny <<елегант
ний, із шиком; спритний; гарний>> утво
рене від szyk <<ШИК, елегантність>>. -
BrUckner 560. - Див. ще шик1 • 

шИхта <<суміш матеріалів у металур
гїІ; [зміна; верства землі]>>, шихтар <<ро
бітник, що спускає дерево з гір униз>>, 
шихтЯр <<змінний майстер>>, шихтовИк, 
шихтувальник, шихтувальний, ших
тувати; - р. болr. шИхта <<суміш ма
теріалів (у металургїі)», бр. шь'tхта, п. 
szychta <<зміна (гірників); верства; стос 
дощок, колод; отвір у доменній печі>>, ч. 
СЛЦ. розм. sichta <<Верства; ЗМіНа (робіт
НИКіВ)>>, схв. шИхта <<зміна (робітників),>, 
СЛН. siht <<ЗМіна; робота, ПОСада>>; - за
ПОЗИЧеННЯ з німецько'/ мови; н. Schicht(e) 
<<Верства; робоча зміна; шихта>>, schich
ten <<уnорядковувати; класти рядами, ша
рами», снн. schiften <<ділити, упорядко
вувати>> споріднені зі снідерл. sciften, 
scichten <<Відокремлювати, ділити>>, дангл. 
sciftan <<ділити, впорядковувати>>, дісл. 
skipta <<міняти, ділити>>, а також із лит. 
skiebti <<відрізати, розпорювати>>, лтс. 
[sk'ibit] <<рубати, різати>>. - СІС2 930; 
St. wyr. obcych 737; Kopalir\ski 952; Ho
lub-Lyer 466; Кluge-Mitzka 645; Vries 
AEW 493. - Пор. шибати, шкіпер. 

[шиць] <<скік>>; - неясне. 
шишак1 <<ВИд шолома>>, [шишлак] 

<•шапка з овечого хутра>> Нед, [шешлак] 
«ТС.>> ВеЗн, [шишаковатий] <<Подібний 
до шишака, шолома>> Нед; - р. шишак, 
бр. шьtшак, п. szyszak, ч. sisak, слц. 
sisak <<ШИШаК>>, СХВ. ШUШёіК <<ЧОрНОГОрСЬ
ка шапочка,>, цсл. шншАк",; - припус

кається запозичення з угорська'/ мови; 
етимологія уг. sisak <<Ііюлом>> залиша
ється неясною; пояснення як запози-
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чення з тюркських або слов'янських 
мов (Barczi 272) малоймовІрні; не більш 
ві ро гідне пов' язання російського слова 
із шИшка (Matzenauer 81) або з р. 
шиш ностроверха куnа>> (Дмитриев 
ЛС ІІІ 36). - Фасмер IV 445; BrUckner 
562; Holub-Lyer 467; MNTESz ІІІ 
547-548. 

[шишак2 ] (іран.) <<ШИЯ, ПОТИЛИЦЯ>> 
ЛЖит; -неясне. 

[шишИрхати] <<шарудіти, шелестіти>>, 
[шишИрхнути] <•шелеснути, зашарудіти, 
ворухнутися>>; - звуконаслідувальне утво
рення, яке виникло шляхом неповної ре
дуплікації елемента ширх, що імітує ша
рудіння, шурхіт. - Пор. шерестіти. 

шИшка <<суцвіття шпилькових та де
яких інших .Рослин; (тех.) деталь оваль
ної форми; l тістечко особливої форми (у 
весільному обряді тощо)», [сиски] (мн.) 
<<Шишки (ялини або сосни)>> ВеЗа, [ши
шак] <<rуля; бурулька», [шишальниця] 
<<Жінка, що робить шишки на весіллі>>, 
[шишdльничка] <<ТС.>> Нед, шишкар (орн.) 
<•nтах родини в'юркових, поширений у 
шпилькових лісах Європи, Loxia>>, [шИш
ки] <<Здоба>> До, шишкові (бот.) <<ШИШ
коносні>> Mak, шишковці (бот.) <•ТС.>> 
Mak, [шишк6рниця] <<Шишальниця>> 
Нед, [шишлак] <<Жовно; rуля; емушева 
шапка>>, [шишкатий] <<Про гребінь півня; 
густий, широкий>>, шишкуватий; - р. 
ШUШКа <<ШИШКа; rуЛЯ>>, бр. ШЬtШка «ТС.>>, 
др. шишька <<куля; дзиrа>>, п. szyszka 
<•шишка; rуля; [весільне тістечко]», ч. 
siska <<ШИШКа; ДОВГаСТИЙ хліб, баТОН», 
слц. siska <<шишка; печиво у вигляді кру
жечків, що смажаться на жирі>>, вл. siska 
<<ШИШКа; ПЛОДОНіЖКа>>, НЛ. syska <<ШИШ
ка; верхні кінці стебла льону>>, болr. ши
шарка <•ШИШКа>>, М. Шишка <<ПаСМО ВО
ЛОССЯ>>, шишарка <<соснова шишка; ко

робочка баВОВНИ>>, СХВ. шИшка <<ЯЛИНО
Ва шишка; підстрижене спереду пасмо 
ВОЛОССЯ>>, ШUШарка <<ЯЛИНОВа ШИШКа>>, 
СЛН. sfska <<ЧОрНИЛЬНИЙ ГОріШОК>>, ЦСЛ. 
шншькА <<ТС.>>; - псл. sisьka; етимоло
гічно нез'ясоване; найвірогідніше пов'я
зання (Мельничук Зтимология 1966, 
219) з коренем іє. *ks-/kes- «бити, ру-
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бати, різати•>; менш вірогідне зістав
лення з лит. skuja <<шишка; шпильки ЩІ 
дереві•> (Bruckпer 560" 562; Machek ESJC 
609-610; Schuster-Sewc 1439); непри
йнятне припущення про тюркський 
вплив (тат. sis <<nухлина>>' sismak «nухну
ТИ». - Горяев 423). - Фасмер lV 445; 
Чернь1х 11 414-415; Skok ІІІ 396. 

[шИшкати] <<Штовхати»; -неясне. 
[шишкач] (бот.) <<очиток їдкий, Se

dum асге L.•> Mak; - похідне утворен
ня від шИшка: назва мотивується шиш
коподібними неплідними пагонами рос
лини. - Бісюліна-Клоков 199-200. 
Див. ще шИшка. 

[шишлак] <<смушева шапка•>; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з тур. 
~i~ek <<дворічне ягня•> через проміжну 
ланку <<шапка зі смушка дворічного ба
рана». 

[шИшлати] <<Жувати•> Нед; - р. [ши
шлять] <<копатися, возитися, мляво, по
вільно робИТИ•>, Ч. sis\ati <<ШеnеЛЯТИ; СЮ
СЮКаТИ•>, нл. syslis <<ба ритися, ва гатися, 
нерішуче щось робити•>; - неясне. 

[шишулка] <<стручок•> Нед; - п. ст. 
szeszuta, Ч. sesu\e, sesu\ka <<СТруЧОК>>, 
СЛЦ. sesu\'a, sesu\'ka <<ТС.>>; - заПОЗИЧеННЯ 
зі словацько"і мови; слц. sesul'ka (sesul'a), 
можливо, внниКJlо з первісного *selusiпa 
(пор. Ч. sesu\iпa <<ЛУШПИНа•>, [sa/usiпa] 
<<ТС.•>), спорідненого з R· шелушИть, ше
луха. - Machek ESJC 606. - Див. ще 
шелушний. 

шИя <<Частина тіла людини і більшос
ті тварин, що з'єднує голову з тулубом•>, 
шИїсько, шИйка «Вузька частина посуди
ни (пляшки та ін.); [задня частина люль
ки, куди вставляють цибух; нижня час
тина веретена]•>, [ший] (виг.) <<наказ во
лові підставляти шию для ярма•>, шиЯка, 
шИйний Бі, зашИйний, зашИйник <<По
тиличник•>, зашИйок, нашИйник <<оший
ник; нашийний ланцюжок» Ж, [нашей
Ііик, нашельник, нашИльник] <<ТС.>> Ж, 
[ІіашИйниця] <<намисто•>, [нашИйок] <<кра
ватка•> Ж, [ошейник] <<Комір•> Ж, ошuй
Ііик <<НаШИЙНИК; ПОТИЛИЧНИК», ОШийок 
<<Частина тіла в худоби», перешИйок, 
[підшИйка] <<нижня частина ярма (для 

шімки 

волів)•> Нед, підшИйник, підшИйок, 
[ушИйка] «nотилиця» Нед, [ушИйок] 
«шкіра на потилиці; перешийок, загалом 
вузька частина чогось, що з'єднує дві 
більші часТИНИ•>; - р. шея, бр. ШЬtЯ, др. 
Шия, П. szyja, Ч. s[je, СЛЦ. ВЛ. sija, НЛ. 
syja, болr. шИя, м. шиjа, схв. шuja, слн. 
s(ja, СТСЛ. WHil\j - ПСЛ. sija; - Не ЗОr 
всім ясне, певних позаслов'янських 
відповідників не має; можливо, прасло
в'янський новотвір, похідний від siti, укр. 
шИти (як семантичну паралель пор. 
в'яз, в язи (анат.), що пов'язується з 
в' язати); може розглядатися також як 
слово субстратного походження (зокре
ма, фіно-угорського, пор. мар. sйj, su 
<<ШИЯ•> з його відповідниками - фін. 
sepa, саам. creve, комі сььtлі, хант. 
sawal, мане. sap «ТС.•>, морд. s'iv'e <<ко
мір•>); малоймовірні пов'язання з лат. 
siпus (-Os) <<Вигин; затока; живіт, лоно•>, 
алб. gt (giri) <<груди, перса>> (Wiede
maпп ВВ 27, 261 ), лит. skuja <<шишка•> 
(Bruckner 560). - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 415; Критенко Вступ 528; Фасмер 
lV 434-435; Чернь1х 11 411; Machek 
ESJC 607 -608; Skok ІІІ 391; Льrткин
Гуляев 271; SKES 1000-1001. 

шійнИчка «rрахель (порода інфузо
рій)» Нед; - неповна калька н. Hals
tiercheп «ТС.•>, (букв.) <<Шийна тварин
ка, шийне звірятко», складного слова, 
утвореного з компонентів Hals- <<ШИЯ•> і 
-tiercheп <<звірятко•>. - Див. ще шИя. 

[шілцувати] <<ділити•> (?); - не зо
всім ясне; можливо, запозичення з поль

сько"і мови; пор. п. szacowac <<Оцінюва
ТИ•>, що походить з н. schatzeп <•ТС.», 
пов'язаного з Schatz <<скарб•> (двн. skaz 
<<Гроші, монета; майно»), спорідненого з 
дангл. sceatt, дісл. scattr <<nодаток, ба
гатство, гроші•>, гот. skatts <•гроші, моне
та». - Фасмер ІІІ 655; Bruckпer 538; 
Кluge-Mitzka 638. -Див. ще скот. 

[шільrа] <<Водянка; божевілля» Нед; -
неясне; можливо, виниКJlо з первісного 
[*шальга] <<шаленство>>, пов'язаного з 
шал, шаліти (див.). 

[шімки] (у виразі ш{мки-олімки, а 
гроші віддай <•викручуйся, як хочеш, а 
гроші мусиш віддати•>) Нед; - неясне. 
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шілатися шість 
--------------------------------------------------------

[шіпатися] <<чухатися•>, [шіпавка] 
<<СВербіж, сверблячка•>, [шіпавий! <<Пар
шивиЙ•>; - неясне. 

[шіплати] <<іти навпомацки, обмацу
вати•> ВеЗа; - СЛЦ. siplat'sa <<ЩОСЬ по
вільно робити•>; - очевидно, семантично 
видозмінене запозичення з польсько'і мо
ви; п. [szypfac] <<скубти, довбати, вози
тися з вузлами, намагаючись розв'яза
ТИ•> пов'язується зі szczypac, укр. щипа
ти. - BrUckпer 56\-562. - Див. ще 
щипати. 

[шіст] <<назва гри в карти•>; - неясне. 
шістдесЯт, [шісдесять] Нед, шести

десЯтка «Копа (60 штук) вікон•>, шести
десЯтник <<суспільний прогресивний діяч 
60-х рр. ХІХ ст. у РосІі і 60-х рр. ХХ ст. в 
Укра'іні•>, шістдесЯтник <<ТС.•>; - р. 
шестьдесЯт, бр. шзсцьдзесЯт, др. 
шестьдесят'Ь, п. szescdziesia"t, ч. sedesat, 
СЛЦ. sest'desiat, ВЛ. sescdzesat, НЛ. 
sesCiaset, полаб. sis(t)disQt. болr. шест
десет, м. шеесет, схв. шездесёт, слн. 
sestdeset, ЦСЛ. ШЕСТt.ДЕС/1\Т'Ьj - ПСЛ. 
sestь des~t·ь <<ШіСТЬ десяткіВ•> - СЛОВО
сnолучення з називного відмінка одни
ни числівника sestь і родового відмінка 
множини числівника des~tь. - Див. 
ще десять, шість. 

[шістернякІ (бот.) <<Ячмінь шести
рядний; Hord~u~ hexa~tich,um L.•> M~k. 
[шестак, шtсняк, шtстяк, шостак, 
шустакІ (бот.) «rc.•> Mak; - похідне 
утворення від шестеро; назва мотиву
ється відповідною кількістю рядів зерен 
у колосі. -Див. ще шість. 

шістнадцять, [шіснадцять], [шіс
найцять] Нед, шістнадцятеро, шіст
надцятий, шістнадцятка <<дівчина \6 
років•>, [шіснадцяmка] <<16 штук ві
кон•>, [шіснайцятка] «тонке полотно з 
льону•> Нед, [шіснацятка] <<мисливська 
рушниця \6-го калібру; рибальська сіт
ка з вічком у 16 ММ•> Дз; - р. шест
надцать, бр. шаснаццаць, др. шесть
надесять, п. szesпascie, ст. szescпaccie, 
Ч. sestnact, СЛЦ. sestmist', ВЛ. sesпace, 
sesпaco, нл. sesпasco, [sescпasco], полаб. 
sistпadist, болr. шестнадесет, шестнай
сет, М. Шеснаесет, СХВ. шеснаест, СЛН. 
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sestпajst, ЦСЛ. W€CTONAД€CII\TO(i\'ilTbt1,_) 
<<ШіСТНаДЦЯТИ(ріЧНИЙ)•>; - ПСЛ. sestь па 
des~te, (букв.) <<Шість на десяти•> - сло
восполучення з числівника sestь, при
йменника па та числівника des~tь у фор
мі місцевого відмінка однини. - Див. 
ще десять, на1 , шість. 

шістсот; - р. шестьсdт, бр. шзсць
сdт. др. шестьс'Ьт'Ь, n. szescset, ч. 
sest set, СЛЦ. sest'sto, ВЛ. sesC stow, HJI. 

sesc stow, боJІГ. шестстdтин, м. шес
тотини, схв. шестсто, шест стотйнй., 
СЛН. seststo, ЦСЛ. Ш€СТОС",ТЬІН <<ШеСТИ· 
СОТИЙ>>; - ПСЛ. sestь S'Ьt'Ь <<ШіСТЬ СО· 
тень•> - словосполучення з числівників 
sestь <<ШіСТЬ•> і S'ЬtO <<СТО>> у формі род. В. 
множини. - Див. ще сто, шість. 

шість <<назва числа 6 та його число
вого позначення; кількість із шести оди
ниць•>, шестеро, (шестий] <<ШОСТИЙ•> 
Нед, [шестірка], шостий, [шестак] 
<<назва монети (І О крейцарів австрійської 
валюти в Австро-Угорщині; 50 копійок; 
шоста частина чогось)•> Нед, [шестачuс
ко] (збільшувальне від шестак) Нед, 
шестерець <<Гексаедр•> Нед, шестерИк 
<<Міра; запряжка; [шлея із шістьома 
смугами - поздовжніми й поnеречни
ми]•>, шестернЯ <<запряжка СУМ; шес
тірня у млині; [вид циркуля в теслярів, 
бондарів тощо]», [шестuна] <<шоста ча
стина•>, [шестирuк] <<Мотузок із шіс
тьох пасок Нед; шестиріжкові дерев'я
ні вила Мо», шестірнЯ (тех.) <<зубчас
те колесо•>, [шістернЯ] <<колесо у мли
ні Нед; басейн для води біля хати дз•>, 
[шістірка] <<Шістка (в картах)•> Бі, 
шістка <<Тс.; [колись шість, пізніше де
сять крейцарів австрійської валюти в Ав
стро-Угорщині].>, шостак (заст.) «моне
та в три копійки; [той, хто має шість 
пальців на руках або ногах] Г, Бі•>, шос
така (заст.) <<Шістка (в картах)•>, [шост
ка] «ТС.•> Бі, [шостuна] <<шоста части
на•>, [шостак] <<шість штук, шість ра
зів•>, ушестеро (присл.);- р. шесть, 
бр. ШЗСЦЬ, др. Шесть, П. szesc, Ч. sest, 
СЛU. sest', ВЛ. sesc, sesco, НЛ. sesc, ПО· 
лаб. seste (< sest'Ь·jь), болr. м. шест, 
СХВ. Шест, СЛН. sest, СТСЛ. W€CTbj -



шістьоплЯм 

ПСЛ. sestь; - СПОріднене З ЛИТ. ses\ 
<<ШіСТЬ•>, JІТС. sesi, ав. XSVaS «ТС.•>, дінд. 
~at, ~a~tls <<Шістка•>, гр. Є~. [Б], лат. sex, 
алб. gjastё (< *seкstis), гот. safhs <<Шість•>, 
дісл. sett (жін. р.) <<Шістка•>, дірл. se 
<<Шість•>, кімр. chwech, тох. А ~ak, тох. В 
~kas <<ТС.•>; іє. *s(І,J)ek's- І І,Jek's-; за іншою 
етимологією, яка потребує додаткових 
даних (Мельничук Зтимология 1966, 
205-207), продовжує іє. *ksyeks-, що, 
можливо, пов'язане з коренем *kes- І 
kos- І ks- <<довбати, вирізати•>, познача
ючи первісно якусь дерев'яну посудину, 
міру місткості; гіпотетичним лишається 
також зведення до іє. *s-Hveks (букв.) 
<<дві трійки•> (Erhart Sborпfk FFBrU 14, 
26). - Фасмер IV 433-434; Чернь1х ІІ 
410; Brik~пer 548; Machek ESJC 606; 
Schuster-Sewc 1432-1433; Skok ІІІ 
388-389; Erпout-Meillet 1097; Frisk І 
527 -528; Trautmaпп 144; Walde
Hofm. ІІ 528; Vries AEW 471; Роkогпу 
1044. 

[шістьоплЯм] (красавчик) (ент.) <<Пі
стрянка лабазникова, Zygaeпa filipeп
dulae L.•> Нед; - складне слово, утворе
не з числівника шість та іменника плЯ
ма; назва мотивується шістьма червони

ми плямами на крилах метелика. -
Насекомь1е СССР 206, табл. 28. - Див. 
ще плЯма, шість. 

[шкаба] (орн.) <<скопа (скоба), Рап
dіоп haliaёtus L.•> Куз, Шарл, [шкапа! 
~порода орла Г; скопа Шарл»; - фоне
тичний варіант назви скопа (див.). 

шкабарчати новорити невщ~азно, 
незрозуміло; бубоніти; [хрипіти]•>, [шка
барчuти] <<базікати, щось говорити да
ремно, несправедливо•> Мо, [шкобурча
ти] новорити хрипким голосом•>; -
афективно-звуконаслідувальне утворен
ня; до словотвору пор. гарчати, дзюр
чати, мурчати і Т. ін. 

[шкабати] <<ШКОПИрТаТИ•> Г, (шкабур
mнутиJ <<кинути•> Нед, [шкабалка! <<Па
лиця для гри в шкопирту•>, Ішкабуртu
на] <<уламок Нед; шматок ЛПол•>; - не 
зовсім ясне; можливо, через проміжну 

форм~ * шкабуртати (пор. І шкабурт
нути] <<Кинути•>) пов'язане зі [шкопир-

шкадрон 

тати] <<кидати палицю так, щоб вона 
йшла колесом, ударяючися об землю 
то одним, то другим кінцеМ•>. - Див. ще 
шкопиртати.- Пор. шкарда, шкере
берть. 

[шкаберка] «Тріска•>, [шкабря] «ТС.•> 
Шух; - не зовсім ясне; можливо, су
фіксальне утворення від скаба <<Штаба 
заліза •> (первісно, очевидно, <<тріска •>) або 
афеКТИВНа ВИДОЗМіНа скабка <<КОЛЮЧКа, 
скалка•>; до чергування початкових ш- і с

пор. шк{ра і скорuна. - Див. ще скаба1• 
[шкабора] <<щілина•>, [шкамб6ра] 

«ТС.•>; -афективне утворення, спорідне
не зі [шкаберка, шкабря] <<Тріска•>. -
Див. ще шкаберка. 

[шкаворtЖНИЙ] <<ОГИДНИЙ, ГИДКИЙ•>, 
[шкаворожитися] <<мати огиду, гиду
ваТИ•> Нед; - не зовсім ясне; можли
во, афективне утворення від основи 
шка- І ска-. - Пор. скарідь, шкарада. 

[шкаворонок] (орн.) <<Жайворонок 
польовий, Alauda arveпsis L.; чубатий (зи
мовий) жайворонок, посмітюха, Galerida 
cristata L. (Aiauda агЬогеа)•> Г, Нед, ВеЛ, 
Шарл, [шкавор6нка] <<Жайворонок польо
вий ВеЛ; жайворонок лісовий, Lullula 
агЬогеа L. ШарЛ•>, [шкавр6нок] <<Жай
воронок польовиЙ•> ВеЛ, [шкарв6нок] 
«rc. ВеЛ; жайворонок лісовий Шарл.>; -
п. skowroпek, [szkowroпek] <<Жайворонок•>, 
Ч. (skobraпek, skobruпek], СЛЦ. skovraпok, 
ВЛ. skOWГOПC, skOWГOПCk, НЛ. skobroпk, 
skobrjoпk, [skowroпk]; - очевидно, запо
зичення із західнослов'янських мов -
польської або словацької з вторинною 
афективною зміною голосних. - Була
ховський _Вибр. пр. ІІІ 284-285; Ma
chek ESJC 550. 

[шкадло] <<падло, стерво•>; - не зо
всім ясне; можливо, афективне утворен
ня, аналогічне падло. 

[шкадрон] <<ескадрон•>, [швадр6н, 
швадр6наj «ТС.•>; - п. szwadroп, [szwad
rona, skadroп, szkadroпa, skadruпa], Ч. 
skadroпa, СЛЦ. skadroпa; - ОЧеВИДНО, 
загюзичення з польської мови; п. [skad
roп] та ін. походять, частково за німець
ким посередництвом (н. Schwadroп «ТС.•> ), 
від іт. squadroпe <<ескадрон; великий озбро-
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шкал 

єний загін; кавалерійська шабля>>, яке 
продовжує нар.-лат. *exquadra <•відділ, 
загін; подібний до чотирикутника>>, утво
рене з префікса ех- <<З>> та іменника 
squadra <•Відділ, загіН>> (<лат. quadra <•ЧО
тирикутнИК>>). - Sf. wyr. obcych 736; 
Kopalir\ski 951; Кluge-Mitzka 687; Dau
zat 290; КІеіп 1499. - Див. ще екс-, 
квадра. - Пор. ескадра. 

[шкал] <•груба ворса з кістрицею, кі
стриця льону або конопель>> Нед, 
[шкаль] «ТС.•> тж; - очевидно, фонетич
на видазміна первісного *скаль (зб.) 
<•уламки, скалки, скабки; [гілки м'якого 
дерева]•>, спорідненого зі скала. -
ДИВ. Ще СКала1 • 

шкала <•ЛініЙне або КОЛОВе розта
шуваННЯ поділок, що відповідають пев
ним значенням вимірюваних величин; 

система чисел, величин для вимірюван
ня, визначення, оцінки чогось>>, [ска
ля]; - р. шкала, заст. шкала (шкало), 
бр. шкала, п. skala, ч. skala, рідк. skala, 
СЛЦ. ska\a, болr. М. скала <<ШКала; гама», 
схв. скала, слн. skala; - запозичене, 
очевидно, за німецьким посередницт

вом (н. Skala, Skale <•шкала~) з італій
сько'і мови; іт. scala <•сходи, драбина; 
шкала» продовжує лат. scala (< *scand
sla), що nов'язане зі scando <•Підіймаю
СЯ>>, яке споріднене з дінд. skandati 
<•стрибає, плигає, скаче•>, гр. axav5aЛov 
<•сильце, тенета>>, сірл. scendim <<стри
баю>>, скімр. (cy)chwynnu <•підстрибува
ТИ•>. - crc~ 930; ссРля 17, 1437; st. 
wyr. obcych 684; Kopalir\ski 892; Holub
Lyer 467; Кluge-Mitzka 711; Walde
Hofm. ІІ 486, 488. - Пор. скандал. 

шкалик <•пляшечка>>, lшкалешникІ 
<•торговець скляним посудом>> Пі, [шкаль
няj <•Корчма>> ЛЖит; - р. шкалик, бр. 
шкалік; - запозичене, можливо, за 
російським посередництвом з голланд
сько'і мови; гол. schaal <•Чашка; миска; 
блюдо; шаля терезів•> (< гол. scale <<блю
до, чаша; шаля (терезів),>) споріднене з 
н. Schale <•Чаша, миска; шаля (тере
зів).>; неприйнятними є пов'язання (Mat
zenauer 323) із гр. ахаЛі<;; <•мотика, ло
пата>>, шв. skal <•чаша•>. - Фасмер IV 
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446; Vries NEW 602-603; Юuge
Mitzka 633. - Див. ще шаля 1 • 

[шкалі] (мн.) <•клепки (у бочці)>>, 
[шкалє] (зб.) <<ТС.» Нед; - р. шкали 
(мн.) (морськ.) <•накладні бруси на що
глах та реЯХ>>; - запозичення з німе
цько'і мови; свн. schal, снн. schale <•луш
пиння, шкірка; обшивка з дощоК>> спорід
нене з псл. skoi"Ьka, укр. ск6йка. - Фас
мер IV 446; Кluge-Mitzka 633. -Див. 
ще скойка. - Пор. шалювати, шаля2 • 

шкалубИ:на <•щілина, тріщина>>, [шка
лубка] <<лушпайка•> Л, [шкалЮба, шка
лЮбина] <<Шкалубина•>, [шкалубати] <•КО
лупати, довбати~ ВеЗн, [зашкалубина] 
<•шкалубина~. [зашкалубити] <•зробити 
тріщину, заглиблення»; - фонетичний 
варіант слова скалубИна, похідного від 
[скалuна] <•щілина, тріщина•> (див.). 

[шкалювати] «Глумитися, гуди-
ТИ>>; - р. [шкалЯть] <•насміхатися», 
[шкелить, шкилЯть] нс.>>, п. szkalowac 
<•ганити, гудити•>, [szkalec, szkalic] 
<•ТС.•>; - не зовсім ясне; можливо, по

в'язане зі скалити зуби «Глузувати, ре
готаТИСЯ>>; зіставляється також із ч. 

skadliti <•дратувати (словами)•> (Bruckner 
548). - Пор. скалити. 

[шкам] <•nершосортна вовна>> Нед; -
запозичення з румунської мови; рум. 
Scama <<ВОВНЯНі або баВОВНЯНі НИТКИ, 
волокно, корпія» продовжує лат. squama 
<•луска», що пов'язане, можливо, зі squa
lus <•брудний (первісно: грубий, укри
тий лускою)>>. - Scheludko 146; Vin
cenz б; Vrabie Romanoslavica 14, 174; 
DLRМ 742; Pu~cariu 138; Walde-Hofm. 
ІІ 582, 583. 

[шкаматок] <•клапоть>>, [шкаматкuІ 
(мн.) <•шматки, клапті•> СУМ, Куз, [шка
маття] «клапті, шматки СУМ; ганчір'я, 
лахміття Нед>>, [шкаметка] «Відрізок 
необробленого сукна>>, [шкаметник] ной, 
хто краде шкаметки, злодій», [шкома
тє] <•ганчір'я, лахміття>> Нед, [шкома
тЯр] «ганчірник>> Нед, [пошкаматати] 
<•nорозривати на шматки, пошматува

ТИ•>; - р. [шкумат] <•клапоть>>, шкума
тить <•смикати•>, бр. шкумат, шкума
т6к <•клаптик>>; - заnозичення з ро-



шкамбутати 

сшсько·І мови; у російській розгляда

ється як арготичне утворення, пов'язане 
З НГр. XOІJ/.HX11(0V) <<ШМаТОК•>, ДО ЯКОГО бу
ЛО приєднано арготичний префікс ш(у)
(пор. р. арг. кумат <<Шматок»). - Фа
емер lV 451; Фасмер ГСЗ 93. 

[шкамбутати] <<Шкандибати; розхи
туватися під час обертання•> Ме, [шкам
буть-шкамбуть] <<Вигук, яким зобра
жається нерівний рух людини чи речі 
(колеса)•> Ме; - неясне. 

шкандибати <<кульгати•>, [пошкан
дати] <<ударившись кінцем об землю, 
перевернутися (про палицю)•>, шкандИ
ба <<кривий, кульгавиЙ•>, [шкандибал] 
<<кульгавий; усе, що змушує кульгати, 
шкандибати (напр., горілка тощо)•> Нед, 
шкандuбенко <<син шкандиби» Бі, шкан
дибівна <<дочка шкандиби•> Бі, шкан
дибайло <<кривий, кульгавиЙ•>, [шкан
дИбки] <<дитяча гра•>, [шкандулька] «rлуз
лива назва кr.тво·І людини•> Ва; - р. 
[шкандьtбать], п. [szkandybac] <<шкан
дибати•>; - не зовсім ясне; можливо, 
результат формального й семантичного 
перетворення в бурсацькому арго лат. 
scando <<Підіймаюся; скандую, розміре
но читаю вірш•>; не зовсім переконливе 
пов'язання (Фасмер-Трубачев lV 446) 
з дИбати. -Пор. канднба. 

[шкандилЯти] <<Шкандибати», [шкун
делЯть] «ТС.•> ЛЧерк; - експресивний 
варіант синонімічного шкандибати (див.). 

[шкандра] нріска•> Нед; - з~пози
чення з румунсько·/ мови; рум. sclndura 
<<дошка; тріска•> nродовжує лат. scandUia 
(scindUia) <<ГОНТ•>.- Scheludko 146; DLRМ 
747; Puscariu 139; Walde-Hofm. 11 488-
489. -'пор. шннrларь. 

[шкандр6н] <<Велика кістлява боло
тяна жаба•> Дз; - не зовсім ясне; мож
ливо, афективне утворення, пов'язане 
з шкарада <<Мерзота» або шкарапаня 
<<ропуха». 

ШКаПа <<ЗаМореНИЙ, слабОСИЛИЙ, Ху
ДИЙ кінь•>, шкапенЯ, [шкап'є] (знев.) 
«шкапа•>, шкапИна <<Те.; кінська шкіра•>, 
шкапинЯка <<дуже погана шкапа•>, 
шкапіка <<шкапійчина•>, шкапійка, шка
пійчИна, шкапка, шкап'Я <<КОНИК (малий 

шкаралупа 

КіНЬ)•>, Шкаповий <<іЗ КіНСЬКа·/ ШКірИ•>, 
[шкаповИтий] <<загнаний, підірваний, під
палениЙ•> Нед, ст. шкапа (XVII ст.); -
р. [шкапа], бр. [шкапа] <<насмішкувата 
назва старо"/ жінки•>, п. szkapa <<Шкапа•>, 
ч. [skapa], слц. [skapa] не.•>; - псл. 
[skapa]; - найімовірніше, пов'язане з 
ПСЛ. skopiti <<ОСКОПЛЯТИ, каструваТИ•>, 
спорідненим з укр. [скоп] <<кастрова
ний баран•>, із характерним для части
ни слов'янських мов, зокрема укра'Інсь
ко·І, переходом sk- > sk- (Трубачев Акту
альньrе проблемьr славяноведения 209-
21 О); менш імовірне виведення слова 
Від ЛИТ. skapas <<КастроВаНИЙ бик, ба
раН>> (Miklosich EW 340; Malinowski PF 
І 184), оскільки литовське слово, оче
видно, походить від п. skop <<кастрова
ний баран•> (Fraenkel 996), або пов'я
зання з р. [шкаба] <<Шкапа•>, р. ст. шка
бать <<кінь•> і розгляд 'Іх разом як слів, 
запозичених з яко'Ісь мови ( Фасмер lV 
446-447).- Machek ESJC 611.- Пор. 
скоп Ити. 

[шкаравать] <<Гидота, мерзота•>; -
не зовсім ясне; можливо, афективне 
утворення, пов'язане зі [шкарада] <<ТС.•> 
(див.). 

[шкарада] <<мерзота, гидкість; скна
рість•> Бі, [шкарадний] <<ГидкиЙ•>, ст. 
шкарадньаї (шкарадная) (1621 ); -
бр. [шкаред] <<нечистота, бруд•>, п. szkara
da <<Гидота, мерзота; потвора•>, ст. skarady 
<<ГИДКИЙ•>, НЛ. [skarada, skarjada) <<бруд; 
мерзота, гидота; сморід•>; - псл. skared-ь, 
skared-ь <<гидкий•>, звідки укр. скарідь, 
шкарідь; до варіантності суфікса пор. 
р. м6кредь- м6крядь <<сльота». -Див. 
ще шкарідь. - Пор. скарідь. 

шкаfалупа <<ТВерде приRодне по
криття яйця, плоду тощо)•>, [скаралу
па], [скаруплИна] «ТС.>> ВеЛ, шкаралу
пик <<ракоподібна, шкаралупчаста тва
рина», шкаралупник «ТС.•> ВеЗн, шкара
лупина <<ШКаралуnа», шкаралупці (мн.) 
«ракоподібні, шкаралупчасті тварини•> 
Нед, [шкаралЮпа] <<Шкаралупа рака•>, 
[шкаrалупИння] <<шкаралупи, лушпин
НЯ•>, [шкарупілка] <<Шкаралуnа» ЛЧерк, 
[шкорлупайка] <<Шкаралупа на яйці•> 
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ЛЖит, шкаралупчастий; - р. скар
лупrі, [шкаралупка] <<Шкаралупа на яй
ці•>, бр. шкарлупіна <<Шкаралупа, шкара
луща•>, др. скаралупля <<Шкірка (у пло
дів)•>, п. ст. szkartupa, [skartupa, skortupa] 
<<ШКаралупа•>, Ч. skra\oup, СЛЦ. [skar\upi
пa], слн. skorlup <<вершки; кірка на зора
ній землі nісля дощу•>;- псл. [*skor(o)
lupa], етимологія якого непевна; вважа
ється (Miklosich EW 302; Преобр. П 308) 
складним словом, пов'язаним зі skora 
і lupiti, або припускається (Machek 
ESJC 547-548) початкова форма *sko
lolupa, де перший компонент *skola 
споріднений з н. Schale <<шкаралупа•>, а 
другим є lupiti; виводиться також (Фас
мер ІІІ 652) з псл. skorupa, утвореного 
від skora <'кора, шкіра•> за допомогою 
суфікса -up-. - Мжельская ВЛУ 1963, 
14/3, 96-97. - Пор. скорлуші, шка
ралуща, шкорупа. 

шкаралуща <<ШКаралуnа•>, скаралу
ща, [шкаляруща], шкаралущина «ТС.•>, 
шкаралущник (зоол.) <<рід череnашки 
(Testacella)•> Нед, шкаралЮща <<Шкара
луща•>, шкаралЮщина «ТС.•> Нед; -
др. скаралуща <<шкаралуща•>; - східно
слов'янський новотвір із компонентів 
шкара-, nов'язаного зі скора <<Шкіра, шку
ра•>, і 11ущити <<знімати луску•>. - Пор. 
шкаралупа. 

[шкарашіня] (зоол.) <<ропуха, Bufo•>, 
[шкарапdнє] ВеЗн, Ікарапанє] ~тс.•> 
тж; - очевидно, похідне утворення від 
шкарупа <<Шкаралупа•> зі значенням 
<<Тваринка зі шкарубкою шкірою•>. -
Див. ще шкорупа. 

]шкарб] ~східець•> Мо, [шкарбu] <<схід
ці на крутому березі річки•> Мо; - оче
видно, утворення, пов'язане з карб <<На
різка•>, [карба! <<борозна•>; початкове ш
є префіксом експресивного походжен
ня. - Див. ще карб. 

шкарбан <<зношений черевик, чобіт, 
старий чобіт без халяви•>, шкарбанець 
(зменш.), шкарбун <<ШКарбан•>; - р. 
[шкарбунчик] <<кожушок; стоптаний 
череВИК•>, Ч. skarba\, skarpa\, skarpa\ 
<<Старий чобіт; стоптаний черевик•>; -
не зовсім ясне; припускається (Фасмер 
IV 447; Machek ESJC 611) запозичен-
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ня з італійсько"і мови (іт. scarpa <<Чере
ВИК•>). - Поr. шкарпетка. 

[ шкарда <<ШКОПИрТа (дИТЯЧа гра)•>, 
[шкардувсітиІ <<шкопиртати•>; - р. [ши
гардrілка] <<Палиця, якою шкопиртають•>, 
[шигардrітьІ <<Шкопиртати•>; - не зо
всім ясне; можливо, експресивне утво

рення, пов'язане зі шкапиртrі. - Див. 
ще шкопиртати. 

[шкарідь] <<Мерзота, гидота•>, [шкrі
ред] «ТС.•> ВеЛ, [шкаредний] <<ГидкиЙ•> 
ВеЛ, [шкаредuтися] <<гидувати•> ВеЛ, 
[шкарідувrіти] <<Гидувати, гребувати•>, 
ст. шкаред'Ь (1627) <<поганець•>, шкаред
ньtй <<Потворний, поганиЙ•> (1627); - р. 
lскаредь І «мотлох, nогань•>, бр. [шка
редзь] <<мотлох•>, др. скар-ьдьLй, скаря
дьtй <<гидкий, огидний, брудний, роз
пусниЙ•>, п. szkarada <<мерзота, гидота; 
потвора, страховище•>, ст. skarady <<ГИд
киЙ•>, Ч. skareda <<ПОТВОра•>, skaredy <<І"ИД
КИЙ•>, СТ. skaredy «ТС.>>, СЛЦ. [skareda] 
<<ПОТВОра•>, skaredy <<ГИДКИЙ•>, ВЛ. skerjeda 
<<бруд, нечистота •>, нл. skarjeda <<бруд, 
гидота; сморід•>, [skarjada, skarada] «ТС.•>, 
болr. скареден <<ощадливий, який знає 
порядок і робить усе вчасно», м. ска
реден •бридкий, непристойний•, схв. 
скаредан, СКарадан «ТС.>>, СТСЛ. tKAp.-fl
ДHН: <<неприємне відчуття, огида•>, tкАрА.Дь 
<<ГИдкиЙ•>; - псл. skaredь <<гидота•>, ska
red-ь «ОГИДНИЙ>>, skar~d"Ь «ТС.•>; - СПОрід
НеНе з дінд. (ava-)skarab <<екскремен
ТИ•>, (apa-)skaгab «ТС.•>, дісл. skarn «Гній, 
послід•>, снн. scharn, гр. axwp (ахQт6с;) 
<<ТС.•>, лат. -cerda <<Послід, гніЙ•>, ірл. 
sceirdim <<Випльовую•>; менш імовірні по
в'язання з алб. shkarzonj, shkarёzonj, 
skarzenj <<волочу по болоті; зневажаю, 
ображаю•> (Меуег EW 407), з лит. skara 
<<клапоть•>, skarti <<порватися•> (Matze
nauer LF 20, 5), і~ нвн. garstig <<ГИд
киЙ•> (Machek ESJC 611); іє. *skar-; не
прийнятними є виведення слова з гр. 
'IoxQptWTГ]<;; <<Іскаріот•> (Желтов ФЗ, 
1876/ І, 20) і твердження (Львов Зти
моJюгия 1966, 152, 153) про польське 
походження укр. шкарідь та інших за
хіднослов'янських відповідників (ре
флексація і; (е) як і та кінцевий наголос 



шкарка 

суnеречать цьому припущенню). -
Фасмер ІІІ 633-634; Bruckner 549; 
Machek ESJC 611; БЕР б, 728-729; 
Skok ІІІ 257; Vries AEW 485; Frisk ІІ 
746. - Пор. скарідь, шкарада. 

[шкарка] <<щілина, шпарка•>; - за
позичення зі словацької мови; слц. skarka 
<<щілинка, шпаринка•> утворено як змен

шувальну форму від skara <<Щілина' шпа
ра•>, спорідненого з укр. шкіра, шку
ра. - Holub-Lyer 467. - Див. ще 
шкіра. 

[шкарлубина] <<щілина, тріщина•>; -
утворення, що виникло внаслідок кон
тамінації слів шкалубИна і шкарубИ
на. - Див. ще шкалубнна, шкару
біти. 

[шкарма] <<штир для весла на бор
ту човна•> Берл, [шк6рма] <<ТС.•> Мо; -
р. [шкарма, скарма] <<ТС.•>, СХВ. Шка
рам <<КОЧеТ»; - запозичення з італійсь
кої мови; іт. (генуез.) [scarmo], scalmo 
~вставний кочеТ» продовжує лат. scalmus 
~весловий кілок, кочет•>, що nоходить 
від гр. GXCXAІJO<;; «ТС.•>, спорідненого з дісл. 
skalm, skQim <<зубець (у вилах); JІуш
пиння (плодів): короткий меЧ•>, лит. 
kelmas <<Пень, колода•>, які зводяться до 
іє. *skel- <<різати•>. - Frisk ІІ 716; Vries 
AEW 511. - Див. ще скеля, скойка. -
Пор. човен. 

шкарп <<схил; (військ.) ескарn», 
[шкарпувати] (піч) <<закінчуючи, звужу
вати зверху•> Нед; - п. заст. szkarpa 
~схил, (військ.) ескарп; яр зі стрімки
ми СХИЛаМИ>>, Ч. СЛЦ. skarpa <<НаСИП, ріВ•>, 
слн. skarpa <<ТС.•>; - запозичення з іта
лійська·/ мови; іт. scarpa <<Черевик; схил, 

ескарП•> є словом германського похо

дження. - Holub-Lyer 467. - Пор. 
шкарбан, шкарпетка. 

[шкарпета] (вульг.) <<Худа твари
на•>; - не зовсім ясне; можливо, екс

пресивне утворення, пов'язане зі шкапа 
(див.) 

шкарпетка <<Коротка панчоха•>, кар
петка, карпітка, скарпетка, скарпИ
тка, ст. шкарпетки (XVIII ст.); - р. 
[шкарпетка], бр. шкарпЗтка, п. szkar
petka, заст. skarpeta, skarpec, [karpetki, 

шкарупція 

karpytki], болг. [карпітки] говірки Оде
щини; - запозичене з італійської мови 
(можливо, через польське посередницт
во); іт. scarpetta <<Черевичок•> (від scarpa 
<<Черевик•>) вважається похідним з ге рм. 
*skarapa <<СХИЛ•> (спорідненого з н. 
Schroffe <<крута скеля, бескид•>, дангл. 
scroef <<Печера•>), яке зводиться до іє. 
*sker(e)p-, що є поширенням іє. *skег
<<різати•>.- Кравчук УМШ 1957/4, 80; 
Фасмер IV 447; Bruckner 549; Кluge
Mitzka 681; КІеіn 541, 1393. 

[шкарт\ <<nропуск, прогалина•> Нед, 
[скортний] <<nеребірливий» ВеЗа, [шкар
тний, шк6ртний] ВеЛ, [пошк6ртний] 
<<ТС.•> ВеЗа; - п. [szkartny] <<ТОЙ, що 
мало '/сть•>, ч. skart <<брак, браковані ре
Чі•>, болг. М. ШКарто, СХВ. ШКарт, СЛН. 
skarta «ТС.•>; - запозичене з італійська·/ 
мови, можливо, за польським або чесь
ким посередництвом; іт. scarto <<Відбір; 
бракування, бракована річ, продукція 
низької якості•> пов'язане зі scartare 
<<бракувати•>, яке продовжує пізньолат. 
exquarto <<ділю на чотири частини•>, 

утворене за допомогою префікса ех- <<З-•> 

від quartus <<четвертиЙ•>. - Battisti
Aiessio V 3378; Dauzat 262. - Див. ще 
екс-, кварта. 

шкарубіти <<робитися нерівним•>, 
шкарубитися, шкарубнути, шкарубй
на <<щілина, тріщина•>, шкарубкИй <<Жор
сткий, шерехатий, корявиЙ•>, [шкарупtl
ний, шкарупкИй] <<ТС.•>, зашкарублий, 
[зашкарупітu.] <•зашкарубнути•>: - р. 
[заскорупнуть] <•покритися кіркою•>, 
[заскорупльц1] <<Покритий кіркою (про 
рани)•>, 11. skorupic si~. skorupiec <<пере
творюватися на шкаралупу, укривати

ся шкаралупою•>; - псл. skorupiti s~. по
хідне від skorupa. - Див. ще шкорупа. 

шкарубкИй - див. шкарубіти. 
[шкарупіль] <<Недоноски хутряного 

одягу•>; - очевидно, експресивне похідне 
утворення, пов'язане зі шкорупа (див.). 

[шкарупція] <•користь•> О; - видо
змінене запозичення з польської мови; 

11. korupcja походить від лат. corruptio 
<<Підкуп; занепад: розлад•>: початкове ш-
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є експресивним префіксом. - Див. ще 
корупція. 

[шкаруха] <<Кірка (хліба)•> ВеЛ; -
експресивне утворення, споріднене зі 
[скора] (див.). 

[шкаторина] <<Трос піднімати парус 
на човні Дз; пружка паруса, вшита в 
канат; трос від верхнього кінця щогли 

ДО веrхнього кінця реї БерЛ•>, [шкату
рина «ТС.•> Берл; - р. шкат6рина 
<<Край вітрила, обшитий м'яким тро
сом•>; - запозичене за посередництвом 

російської мови з голландської; гол. 
schoothorп <<Шкотовий кут, кут вітрила•> 
є складним словом, утвореним з імен

ників schoot <<ШКОТ•> і hoorп <<ріг•>, спо
рідненого з н_ Ноrп <<ТС.•>. - Фасмер 
IV 447; Vries NEW 267, 625. -Див. ще 
rорн, шкот. 

шкатула, шкатулка, ст. шкатула 
(XVII ст.); - р. бр. шкатулка, п. szka
tuta, Ч. skatu/e, СЛЦ. skatu/'a, СХВ. ШКа
тула, слн. sk;Hula; - запозичення з 
латинсько'/ мови; елат. scatula <<скриня, 
скринька» германського походження 

(гот. skatts <<Монета•>); менш імовірним 
джерелом є іт. scatola <<скринька•> (<лат. 
scatula). - Фасмер IV 447; Чернь1х ІІ 
415; Брандт РФВ 24, 190; BrUckпer 
549; Mikl. EW 340; Кluge-Mitzka 630, 
638; КІеіп І 394. - Див. ще скот. 

[шкафа] <<інструмент для очистки 
шкіри в кушнірів•> Г, Нед, [скахва, 
шкахва] <<Те.»; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з двн. skabaп <<скоблити•>, 
н. schabeп <<скоблити. міздрити (шкуру)» 
або з гол. schaveп <<стругати, скоблити; 
міздрити (шкуру)•>. - Шелудько 56. 

шквал <<раптовий поривчастий вітер 
змінних напрямків, переважно під час гро

ЗИ•>; - р. бр. болr. шквал, п. szkwat; -
запозичене, можливо, за польським по

середництвом, з англійської мови; англ. 
squall <<Шквал, шторм; зойк, пронизли
вий крик•> пов'язане з дієсловами squall 
<<зойкати, пронизливо кричати•>, дангл. 
squeal <<вищати, пронизливо кричати•>, 
дісл. skvala <<кричати, горлати, зойкати•>, 
шв. skval <<Потік•>, н. schalleп <<звучатИ•>, 
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шквирк 

для яких припускається звуконаслідуваль
не походження. - СІС2 930; Фасмер IV 
447; Горяев 423; Чернь1х ІІ 415-416; 
КІеіп 1499, 1500; Vries AEW 508. 

шкварити <<смажити; щось енергійно 
робити•>, шкваркнути <<ударити; блисну
ти (про блискавку); кинути, швиргонути, 
брязнути•>. шкварконути <<ТС.•>, шквар
кот{ти <<кипіти на вогні (про сало, ма
сло, олію)•>, шкварнути «(хвацько) роз
почати (зокрема, про гру на музичному 
інструменті)•>, шкварчати <<Шипіти, си
чати; (про вогонь) тріскотіти; (про мо
роз) тріщати; (про сонце) дуже пекти•>, 
[шквара] «спека•>, [шкваренuна] <<ЛіЙ•>, 
шкварка, шкваркотнft <<СИЧаННЯ Й тріск 
жиру, що кипить», [шкварок] <<Шкварка 
Г; вишкварка ЛПол•>, вuшкварка, вИ
шкварок, [шкваркuй] <<(про моrоз) ду
же сильниЙ•> Нед, [шкварнuй <<пеку
чий, палючий•>, [шкварно] <<Жарко, пал
ко, пекуче•>; - р. !шкварить] <<смажи
ти; гаряче напалювати (у печі); бити•>, 
бр. (шкварка] <<ШКВарка•>, Ч. skvafiti 
<<розтоплювати на вогні (сало тощо)•>, 
СЛЦ. skvarit' <<СМаЖИТИ», НЛ. skwark 
<<Шкварка•>; - утворення, споріднене зі 
сквар; до ва ріативності початкових 

ск-/ шк- пор. шкіра - ск{ра, шкаралу
па - скорлупа тощо. - Див. ще сквар. 

[шкварклнвий] <<шмаркатий» (?); -
неясне. 

[шкверендіти] <<Привиджуватися (про 
примари)» Нед; - неясне. 

[шквирдявнй] <<буряний (про пого
ду)•>; - нерегулярне похідне утворен
ня Від іМеННИКа Шквuря <<СНіГОВа бурЯ>> 
(див.). 

[шквирк] (бот.) «Модрина європейсь
ка, Larix decidua МіІІ.•>, [ чвірк Mak, 
шквір ВеЛ, ВеНЗн, Mak, шквірк ВеЛ, 
Mak, шквірок ВеЛ, Mak] (бот.) <<ТС.•>; -
п. swierk, [swirk, swierczyпa] <<[модри
на]; ялина, Рісеа excelsa•>, слц. [svrciпa] 
<<ялина•>, [skverk] <<модрина•>; - очевид
но, запозичення з польської мови; п. 
[swirk], swierk не зовсім ясне; можливо, 
продовжує псл. l *svьrkь], паралельне 
утворення до *smьrkь; пор. ч. smrk <<яли-



шквИря 

на», слц. smrek, укр. смере~а. - Bruck
ner 537-538; Machek ESJCS 490; Mo
szyriski PZJP 56. - Див. ще смерека. 

[шквИря] <•снігова буря СУМ; сніг 
із вітром Г; моторна жінка до•>, [шквuра] 
«завірюха, метелиця, хуга•> Бі, [сквuра] 
<•снігова буря», [шквuрити] (безос.) (про 
сніг) <•іти, падати•> До; - р. [шквuра, 
шквара) <<ЗИМОВа негода>>, бр. [шквірЬ, 
шквар] <• nідсмажене сало в рідкому ви
гляді•>, п. [skwirczka] <•шкварка•>, ч. [skvffi
ti] <•сичання сала при розтоплюванні на 
вогні•>, схв. цвйрак <•шкварка•>, слн. 
(o)cvfrek <•Вишкварки•>; - псл. [*skvirja, 
*skvirjь], очевидно, похідне від дієслова 
skvьrQ (*skverti), пор. ч. ст. skvru 
(skvfieti se) <<ШКВарю, рОЗТОПЛЮЮ (шква
рИТИСЯ, розтоплюватися)•>; той самий 
корінь, що й skvar-, укр. сквар <•cne: 
ка•>. - Фасмер ІІІ 636; Machek ESJC 
615. -Див. ще сквар. - Пор. шква
рити. 

[шкворець] (орн.) <<шnак звичайний, 
Sturnus vulgaris L.•> Шарл, [шкварець] 
НС.>> Нед; - СЛЦ. [skvorec], слн. skбrec 
«ТС.•>; - фонетичний варіант первісно·/ 
назви [скворець] <•Шnак•>. - Див. ще 
скворець. 

[шкепИтя] <•каміння» ВеЗн; - імо
вірно, утворення, пов'язане зі скіпати 
<•колоти, розколювати; дробити (камін
ня)•> або [скепати] <•ТС.•> (ВеЗн 82). -
Див. ще скіпа. - Пор. щепИти. 

[шкеребеrть] <•назва гри, шкопирта•>, 
[шкареберть <•Те.», шкереберть (присл.) 
терекидаючись; догори ногами•>, l шка
реберть] <•ТС.•>, шкереб6ртя <•?•> Нед; -
неясне. 

[шкИбець] (орн.) <•боривітер звичай
ний, Falco tinnunculus L.•> Шарл, [шко
бець] <•Тс.•> ВеНЗн, ВеУг; - варіант на
зви кібець (орн.) <•Falco vespertinus L.•>, 
[к:uбець] <•ТС.•>; до початкового ш- пор. 
варіанти назви птаха скоба, скопа (що
до яко'/ припускається спорідненість з 
к:{бець і, отже, давнє нарощення почат
кового s-): шкаба, шкапа. - Див. ще 
кібець. - Пор. скопа. 

[шкИлити] <•насміхатися, знущатися•>, 
[шкилювати] <•насміхатися•>, [шкuли-

шкінька 

ки: на шкuлики підіймати] <•брати на 
сміх•>; - р. [шкелить, шкилЯть, шка
лЯть] <•кnити, насміхатися•>, [шкеля, 
ШКеЛи, Шкилькu) <<Жарти, ПОСМіХ, ГЛУМ•>, 
бр. [шкеліць] «сміятися, жартувати•>; -
експресивна видазміна слова скалити 
<•Вишкіряти зуби•>. - Фасмер lV 448; 
Горяев 423; Mikl. EW 298. - Див. ще 
скалити. - Пор. шкірити. 

[шкиль] <•манера, зразок•>; - не зо
всім ясне; можливо, результат експре

сивно'/ деформацїІ слова стиль, штиль; 
не виключений зв'язок з основою скол-, 
скил-, скал- у значенні <<розколювати•>, 
ПОр. р. СКОЛОК <<ВіДКОЛОТИЙ кусок; КОПіЯ, 
взірець•>. -Див. ще стиль. 

[шкинтати] <<шкутильгати•>; - не
ясне. 

[шкИпа] <•скіпка, r.юзколене поліно•>, 
[шкuп' яр] <<щепій», [шкепи] <•скіпки•> 
ВеЛ; - фонетичний варіант слова 
ск{па (див.). 

[шкиринда] <•стара сварлива жін
ка•>; - експресивне утворення від шкі
ра (пор. [шкура] <•Жінка легко'/ поведін
КИ•>); до суфіксально'І частини пор. ду
рИнда <<дурепа•>. - Див. ще шкіра. -
Пор. шкура2 . 

[шкитавий] <•бродячий, мандрів
ниЙ•>; - очевидно, експресивне утво
рення, пов'язане зі скитатися (див.). 

[шкитИрь] <•Великий кусень•>, [шки
тир] <•ТС.•>; - неясне. 

[шкібля] «скобель, круглий скребок 
у бондаріВ•>; - утворення, похідне від 
[шкоблuти] <•скоблити». - Див. ще 
скоблИти. 

шків <•колесо, до ободу якого при
лягає приводний пас, канаТ», [шкив]; -
р. шкив, бр. шкіf};- запозичене з гол
ландська·/ мови за посередництвом ро

сійсько'/; гол. schijf (мн. schijven) <•ролик; 
шків, шайба, блок•> споріднене з н. Scheibe 
<•дИСК>>, двн. sсїЬа <•диск, скиба•>, сангл. 
shїve <•скиба•>, англ. sheave <•ШКИВ•>. -
CICZ 930; Фасмер lV 448-449; Горяев 
Доп. І 57; Vries NEW 618; Кluge-Mitzka 
640. - Пор. скИба, шайба, шИба. 

[шкінька] <•конячина, шкаnа•>; -
експресивне утворення від кінь; почат-

431 



шкіпер 

кове ш- з'явилося, очевидно, під впливом 
шк6.па. -Див. ще кінь. 

шкіпер <<Командир несамохідного 
судна•>, підшкіпер; - р. болг. шкИпер, 
ст. щuпор, шхuпор, бр. шкіпер, п. 
szyper, п.?лаб. siper; - запозичене з гол
ландськоt мови за посередництвом ро

сійської; гол. schipper <<Шкіпер, капітан 
кораблЯ•> (снідерл. scipper <<ТС.•>) пов'яза
не з гол. schip <<Корабель, судно•>, яке 
споріднене із снідерл. scip, днн. дфриз. 
дангл. дісл. гот. skip, англ. ship, двн. skif, 
н. Schiff, пгерм. *skipa «ТС.•>; первісно 
<<ВИдовбаний човен•>. - СІС2 930-931; 
Фасмер IV 449; Горяев 423; Vries NEW 
620; К\еіп 1454; Кluge-Mitzka 648. 

шкіра <<зовнішній покрив тіла люди
ни й тварини; матеріал з обfобленої 
шкури вбитої тварини•>, [ск{ра <<ШКіра; 
шкура•> Нед, [скірницяІ <<Власне шкіра 
на ремінь~ Нед, [скірня] <<Чобін, [скі
рочка] <<скоринка•>, [шкирИнка] <<СКори
на•> Нед, [шкИрка: брати за шкИрку] 
Па, шкірка <<СКорина•> Нед, [шкірнИцт
во] <<чинбарнЯ•> Нед, [шкірчИнаІ <<шкір· 
ка Нед; шкурка Г•>, шкірянИк <<робітник 
шкіряної промисловості; (розм.) лікар
дерматолог•>, шкірЯнка, ІскірИстий] <<ШКі
рястиЙ•> Нед, І скірнuй] <<ШК і ряниЙ•> Нед, 
[скіряний] Нед, [шк{рений] «ТС.•>, [шкі
рИстий] <<Подібний до шкіри•> Нед, шкір
ний, шкірянИй СУМ, Нед, шкірЯстий, 
Ізаскірний], !заск{рник] <<Вугор•> Ж, 
зашкірний, зашкерник «ТС.•>, наскірни
ЦЯ <<верхня частина шкіри; епітеліЙ•> Ж, 
нашкірний, нашкірень «ТС.•>, нашкірни
ця <<ТС.•>, надшкірень <<верхня частина 
шкіри, епідерміс•>, надшкірина «ТС.•>, 
надшкір'я, підскірниu,я <<ВИд гіпоміцетів 
(Rizomorpha)•> Нед, підшкірний, [пошкір
ний] <<про рукав: зроблений із цільної 
овечої шкурИ•>; - з огляду на західно
українське поширення слова шкіра, 
можливе запозичення з польської мови 
(п. skora) із субституцією польського -о
українським -і-, пор. п. foiko- укр. 
лІжко. - ЧерfШХ І! 416-417. -Див. 
ще кора, скора. -Пор. шкура1 • 

шкірити (зуби) <<Показувати зуби; 
сміятисЯ•>, шкіритися «rc.; ловити rав 

432 

шкода 

Нед•>, [оскирЯтися] <<Шкіритися, смія
тися (недоброзичливо)•> Нед, [шкірка] 
(знев.) <<усміхнена людина•>; - ч. ст. 
(o)skefiti Se <<(о)шкірИТИСЯ•>, [skefit se] 
<<ШКіритися•>; - псл. skyriti, skeriti, пов'я
зані з іє. *(s)ker- / ~s)ke\- <<різати, дер
ТИ•>. - Machek ESJC 615; Pokorny 938-
940. - Пор. шкйлити, щИрити. 

шкіріміт <<матеріал, замінник шкі
ри•>; - бр. скурам{т;- утворення, скла
дене з компонентів шкір(а) та іміт(а
ція); виникло внаслідок калькування 
р. КОЖимИт «ТС.•> Від КОЖ( а) та ими
т(ация). - ССРЛЯ 5, 1111. -Див. 
ще імітація, шкіра. 

шкіц <<ескіз•>, шкіца, щкіцувсіти; -
п. szkic, (рідк.) skic, ч. слц. skica, (заст.) 
skica, BJJ. skicak <<ЗОШИТ ДЛЯ ескізіВ•>, 
болr. М. скИца, СХВ. СКUЦа, СЛН. skica; -
запозичене з італійської мови (через 
німецьке посередництво, пор. н. Skfzze 
<<Шкіц, ескіз; схема; нарис•>); іт. schizzo 
<<ескіз; схема; конспект•> продовжує лат. 

schedium <<Вірш, складений експромтоМ•>, 
джерелом якого є гр. охЄоtщ <<близь
кий; імпровізований», похідне від ЁХW 
<<посідаю, володію, маю•>, якому відпо
відає дінд. sahate <<ДОЛаЄ, перемагаЄ>>. -
Sf. wyr. obcych 729; BrUckпer 549; Wal
de-Hofm. ІІ 493; Frisk І 602-604, ІІ 
837. - Пор. ескіз, скетч. 

шкло, шкельце, шклЯнка, шкляр, 
шкляренко, шклЯнИй, шклИти - див. 
скло. 

[шклянка] (бот.) <<ВИШня-шпанка, 
Рпшus cerasus variet.•> Mak; - п. szk\anka 
<<різновид вишні з безбарвним соком•>; -
загюзичення з польської мови; п. szklanka 
утворене від іменника szkfo <<СКЛО•>; -
на:ша вишні мотивується світлим кольо
ром соку ягід. - Див. ще скло. 

[шклянолущі] (іхт.) <<осетрові•> 
Нед; - очевидно, часткова калька ні
мецької назви осетрових Schmelzschup
per, (букв.) <<емальоволускові •>, тобто 
<<риби з лускою, як емалЬ•>, де перший 
компонент складного слова замінено 
похідним від шкло (скло). - Див. ще 
луска1 , скло. 

ШКОДа <<Матеріальні втрати, ЗбИТКИ; 
пустун•>, шкідлИвець <<ШКіднИК•>, шкіднИк, 



школа 

шкіднИцтво, шк{дність <<ШКідливість•> 
Нед, [шкіднЯк] <<ШКідник•> ВеБ, [шкод
лИвкаІ «Та, що робить шкоду•> Нед, 
!шк6дник] <<Шкідник; пустун•>, [шкота] 
<<шкода•> Бі, шкідлИвий, [шкіднuй] <<ШКід
ливиЙ•> Г, Нед, шкодлИвий <<Пустотли
вий; (заст.) шкідливий; злодійкуватий 
Бі•>, шк6дd (присл.), [шкодніти], шкоди
ти <<робити шкоду; красти Бі•>, [шкодіти] 
<<жалкувати», шкодніти Нед, шкодува
ти, [шкодн{ш, шкодн{ше] (присл.) <<бі
льше шкода•> (когось, чогось) Нед, від
шкодівнИк, відшкодувальний, відшко
дувати, знешкодити, перешкода, пере
шкодник <<ТОЙ, ЩО перешкоджаЄ•>, поШКО
джеННЯ, [ушк6да] <<кривда, шкода•> Нед, 
[ушк6дє] <<пошкодження, шкода, збиток, 
утрата•> Нед, ушк6дина <<пошкодження, 
поранення•> Нед, ст. шкода (XV ст.); -
р. шкода <<пустощі, що завдають шкоди; 
nустун•>, бр. ШКода <<ШКОДа•>, П. szkoda 
не.; жаль•> (вставне слово), ч. слц. вл. 
НЛ. skoda <<ШКОДа•>, СХВ. ШКОда «ТС.>>, 
СЛН. skoda <<ШКОда; ЖаЛЬ>> (вставне СЛО
во); - запозичене з німецької мови за 
посередництвом польської; двн. scado 
<<шкода•> (> нвн. Schade(п)) прагерман
ського походження, споріднене з днн. 
skatho, дфриз. skatha, дангл. sceaou, 
ді сл. skaoi <<ТС. •>, гр. ( а)GХГ]О~<;; <<ЦіЛИЙ, 
непошкоджениЙ•>, які зводяться до іє. 
*sketh- І sk<Jth-І skoth- <<шкодити•>. - Ше
лудько 56; Фасмер !V 449; Bruckпer 
549; Skok ІІІ 400-401; Кluge-Mi tzka 
630-631. 

школа <<Навчальний загальноосвіт
ній або спеціальний заклад; набування 
знань, досвіду; система практичних при

йомів вивчення; напрям у науці, мисте
цтві тощо; (заст.) синагога, єврейський 
молитовний дім•>, шкілка (зменш.) <<ШКО
ла; розплідник дереВ•>, шкілкdfство <<ВИ
рощування дереВ•>, [ шкільник <<Школяр;· 
шкільний учитель (особливо в єврейсь
кій школі)•> Нед, шкільнИцтво, !школа] 
<<школярі•>, [шк6лка] <<Шкілка•> Нед, 
[шк6лник] <<Школяр•> Л, школЯр <<учень; 
[псевдовчений] Бі», школяренко Бі, шко
лярівна Бі, шкільнИй, [шкальний Нед, 
шк6льськи Кур] <<ШКіJІьниЙ•>, [шкілкувd-

шкопирпіти 

ти] <<Віддавати до школи; переводити до 
іншої школи•>, школити, школярува
ти <<бути школярем, відвідувати школу•>, 
вИшкіл, дошкільник, дошкільнЯ, до
шкільний, перевИшкіл, передшк{лля, по
зашкільник, позашкільнИй, пришкіль
нИй; - р. бр. болг. м. школа, п. szko
ta, Ч. СЛЦ. sko]a, СХВ. ШКОЛа, ЦСЛ. ШКО-
1\Аj - запозичене з латинської мови 
(можливо, за посередниuтвом польсь
кої); елат. scola <<Школа•> пов'язане з 
лат. schola не.; учена доповідь•>, що по
ходить від гр. охоМ. дор. охола <<доз
вілля; заняття на дозвіллі; учена розмо
ва, твір, школа•>; припущення про посе
редництво н. Schule (Bruckпer 549) не
переконливе. - Акуленко І 32; Ф~смер 
!V 449; ЧерньІх ІІ 416; Machek ESJC 612; 
Мельников Slavia Зб І 1, 110-111; 
Walde-Hofm. 11493.- Див. ще схошіст. 

[школуб] <<назва дитячо1 гри•>; -
неясне. 

[шкопик] <<дійниця•> Кур; - п. szko
pek «ТС.>>, Ч. skopek, skop (рідк.) <<Цебер, 
балія, НОЧВИ•>, СЛЦ. skop, skopfk, skopok 
<<ТС.•>; - запозичення з польської мови; 
п. szkopek, можливо, за посередництвом 
чеської мови походить від двн. scaph 
<<Посуд (для рідини )•> ( > нвн. Schaff <<uе
бер, балія, ночви•>), пов'язаного з двн. 
scaffaп (-оп) <<спричинювати, робити, по
рядкувати» (очевидно, первісно <<фор
мувати, вирізаючи•> ); поза германськими 
мовами точних відповідників немає; 
менш вірогідне зведення (Machek ESJC 
612) Ч. skop і ЙОГО ЗаХіДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ 
відповідників до псл. *skopь. - Bruck
пer 494-495; Кluge-Mitzka 631. 

[шкопирпіти] <<Падати вниз, леті
ти, перевертаючися в повітрі; спотика
тися; у грі: кидати палицю так, щоб во
на йшла колесом.>, [шкопердdти] <<у грі: 
кидати палицю так, щоб вона йщла ко
лесом•>, [шкопирта] <<(прислівник у сло
восполученні кИдати шкопирта)•>, [шко
пИрткаІ <<палиця, яку шкопиртають», 
[шкопИрть] <<Шкопирта (граk !шк6бе
ртом: шк6бертом пітИ] <<перекинути
СЯ·>; - р. ІскопердИн] <<назва гри (по
дібної до шкоперти)•>, п. lszkopyrtчc 

433 



шкорбати 
----

si~] <<перевернутися•>, [kopyrtac] <<Кру
тити, перевертати, кидати•>, [kopyrtac 
si~J <<Крутитися, перевертатися, кидати
СЯ•>, ч. kobrtati se <<nерекидатися, пере
вертатися•>, [skobrtat se], слц. kobrtat' 
sa <<ТС.•>, схв. [ковj)Jьати] <<котити, пе
рекидати, перекачувати•>; - не зовсім яс
не; мабуть, результат спрощення і де
формації первісного *sь-ko\o-obь-vьrtati, 
складного слова, утвореного з префікса 

S'Ь- (укр. С- ), іменника ko\o (укр. КОЛО), 
префікса оЬь- (укр. об-), дієслова 
*v•rtati (*v•rteti), укр. вертіти, обер
тати; іншим відбиттям цього видозмі
неного дієслова є, очевидно, укр. шке
реберть (мабуть, сюди ж р. кувьtр
ком); менш імовірне виведення основи 
слова *vьгt-ati від *trb-ati, що нібито за
знало ме~атези (Machek ESJC 264). -
Фасмер ІІІ 649-650; Machek ESJC 263, 
264; Szober PF 14, 599; 1\'jinskij PF 11, 
195. - Див. ще вертіти, з-, коло1 , 
об. - Пор. шкереберть. 

[шкорбати] <<тягти, смикати; мучи
ти; скребти», [шкорба] <<Стара, зморш
кувата жінка•>; - споріднене зі скреб
тИ, шкребтИ; до фонетики пор. торга
ти «Трясти, смикати•> і трогсіти <<СМИ
катИ•> (р. трогать <<торкати•>). -Див. 
ще скребтИ. 

[шкорлупаj (бот.) <<свербига схід
на, Bunias orienta\is L.•> Mak; - оче
видно, пов'язане зі шкаралупа; назва 
мотивується шерехатим стеблом та ли
стям рослини. - Нейштадт 282. -Див. 
ще шкаралупа. 

[шкорупа] <<Шкаралупа; кірка на по
верхні землі•>, [скорупа] <<Шкаралупа; че
репашка молюска•>, І шкарупа] <<шкара
лупа•>, [шкаруха] <<кора•> ВеЛ, [шкуру
пайка] <<Шкаралупа ЯЙЦЯ>> Па, [шкоруп
кий] <<негладкий, зашкарублиЙ•>, [шка
руплий] «ТС.•>; - бр. [скорупа] <<кора, 
шкаралупа; струn», п. skorupa <<черепок; 
шкаралупа; [черепиця]•>, ч. skofapka, ст. 
skofipina, (skorupa), СЛЦ. skrupina, 
[skorupa, skorupa, skarupa, skorupka) 
«ТС.>>, ВЛ. skorpa, skorpi(z)na «ТС.•>, sker
pawa <<шкаралупа (горіха, яйця); чере
пашка, мушJІя; панцир (черепахи)•>, нл. 
skorpina «Тверда шкаралупа; черепашка, 
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мушля•>, полаб. st'бraip ( < *skorupь) 
<<Шкаралупа (яйця, горіха); стручок зе
леного гороху; черепашка слимака•>, схв. 

скоруп <<ВерШКИ>>, скорупак <<МОЛОДа 
шкірка (на рані, що загоюється)•>; -
псл. [skorupa] <<Шкаралупа•> нез'ясова
ноrо походження; вважається резуль

татом спрощення первіснішого псл. 
[*skor(o)lupa] (Miklosich EW 302; Пре
обр. ІІ 308), пор. р. скорлупа <<Шкара
луnа•>, укр. шкаралупа ( < *скоролу
па), слн. skor\up <<Кірка на зораній зем
лі пі_сля дощу•> чи *skololupa (Machek 
ESJC 547-548); пов'язується також зі 
*skora <<кора; шкіра•> (<расмер ІІІ 652; 
К3СРЯ 412; Schuster-Sewc 1445). -
Пор. шкаралупа. 

шкот <<снасть для керування вітри
лами•>; - р. шкот, ст. шхот, бр. болг. 
шкот, п. szkoty (мн.), схв. шкота 
<<ТС.•>; - запозичене з голландської мо
ви за посередництвом російської; гол. 
schoot <<ШКОТ•> утворене від дієслова 
schieten <<стріляти; сходити, рости; по
пускати канат (на кораблі); ударяти•> 
( < снідерл. scieten <<розпукуватися; стрі
ляти, кидати•> ), що разом зі своїми гер
манськими відповідниками (двн. skio3an 
<<кинутися•>, нвн. schie~en <<кинутися; 
стріляти•>) споріднене з псл. kydati, укр. 
кИдати. - СІС2 931; Фасмер lV 450; 
Vries NEW 618, 625; Кluge-Mitzka 
647-648. -Див. ще кИдати. 

[шко-шко\ <<Вигук, яким підкликають 
свинеЙ•> ЛЖит, І чке-чке] «ТС.•> тж; -
неясне; можливо, виникло як фонетич

ний варіант первісного [ чке-чке], що в 
початковій частині споріднене з чу! (ви
гуком, уживаним при відгоні свиней). 

шкраб1 <<Шкарбан (взуття)»; - п. 
[szkraby] <<старе викривлене взуття, ви
сохле, непридатне•>, ч. [skrab] <<старий 
чобіт»; - не зовсім ясне, можливо, по
в'язане зі скребтИ, шкребтИ, шкрЯба
ти (пор. р. опорки <<ШКарбаНИ» Від по
рать) або зі шкарбан <~зношений чере
вик•>. - Machek ESJC 611. - Пор. 
скребтИ, шкарбан. 

шкраб2 <<назва страви: запечене бо
рошно, змішане з яйцями•>; - можли-



шкрабість шкульпіти 
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во, пов'язане зі скребтИ (шкребтИ, 
шкрЯбати), пор. затірка. утворене від 
затирати. - Див. ще скребтИ. 

[шкрабість] (у виразі чоботи взу
вати В ШКрабість <<ВЗуВаТИ ЧОбОТИ без 
шкарпеток або онуч•>) Нед; - очевид
но, афективне утворення, пов'язане зі 
[шкрабати] <<Шкарябати•> (натяк на те, 
що взуті без шкарпеток чоботи натира
тимуть ноги). -Див. ще шкребтИ. 

шкребтИ <<скребти•>, [шкрабати] Нед, 
[шкработ{ти], [шкреблИтиІ <<чистити 
коня скреблам•>, [шкребот{тиІ «Тріща
ТИ•> Нед, [шкрібати] <<скребти•> Нед, 
[шкр{батися] <<чухатисЯ•> Ме, [шкрібну
ти] <<ударити•> Нед, [шкр6бати] <<скреб
ТИ•>, шкрЯбати, шкрябнути <<скребнути 
СУМ; [утекти]•>, шкрябонути, шкря
ботіти, [шкрь6бати І <<човгати•> Ва, 
[шкрабанИна] <<базгранина, нерозбірли
ве письмо•>, [шкрабачка] <<скребачка 
Ме; вид лопати дз•>, [шкребало] <<скреб
ниця для чистки худоби•> Па, [шкребло] 
<<скребло•>, шкребок <<скребачка•>, [шкреб
тач] (ент.) <<скреблик•>, [шкребтачкаІ 
<<скребачка•> Нед, ВеЗн, [шкрибакІ <<Шпа
тель•> Нед, [шкрябачкаІ <<стара мітла•> 
тж, [шкряботуха] <<Та, що скребеться 
(про мишуk шкряб (виг.), [6шкрабки] 
(мн.) <<залишки тіста•> Ж, [ошкребки] 
(мн.), [пошкробок] «ТС.•>; - бр. [шкраб
цІ] <<чухати•>, п. [szkrobac] <<скребти•>, ч. 
skrabati, skrabati <<дряпати. скребти; скоб
JlИТИ, чистити; нерозбірливо писати•>, 
СЛЦ. skrabat', skriabat' <<ТС. •>, ВЛ. skrabac 
<<СКребти; дряпаТИ•>, НЛ. skгabas <<СКребти; 
чухати, дряпати; розтирати, мити•>, схв. 

шкрабати <<дряпати, скребти•>, слн. 
skrabati «ТС.•>; - утвореННЯ, пов'язане 
зі скребтИ як його давній фонетичний 
варіант; до початкових sk->sk- пор. ск[
ра/ шкіра. 

[шкреrліти] <<скреготати (про со
рок)•>; - звуконаслідувальне утворення, 
споріднене зі скреготати; до форман
та -л- пор. кигИкати - скиглИти (про 
чайок, сов, пугачів). -- Див. ще скре
rоніти. 

[шкремітки] (мн.) <<дрібні обрізки й 
уламки міді Г; мідні і взагалі металеві 

відходи Шух•>; - утворення, спорідн~не 
з [кремсати], крім. - Див. ще крем
сати, крім. 

[шкреток] <<Шматок поля, відірваний 
від більшого комплексу•> Нед; - неяс
не; пор. етимологічно неясне р. [ шкрuт
ка] <<Відбитий черепочок, уламок•> (Фа
емер lV 450). 

lшкрум1 ] <<нагар у димарі; заячий жир 
Г; гар, запах горілого, перепаленого 
Ме; запах горілої шкіри, полотна, сук
на Нед», [шкрум{ть] <<щось зовсім висох
ле (листя, солома)•> Нед, [шкрумітє] <<ТС.•> 
тж, [зашкруміти] <<Засохнути, стверднути 
зверху, укритися кіркою•>; - запозичен

ня з румунської мовІ'!; молд. скрум, рум. 
scrum <<попіл; гар, нагар•> є, очевидно, 
словом субстратного дако-мізійського по
ходження; пор. алб. shkгump <<усе об
вуглене, згоріле•>. - Sheludko 146; 
DLRМ 753; Врачу Балк. езикозн. 8, 22-
24; Vrabie Romaпoslavica 14, 174. 

[шкрум2 ] (у виразі на шкрум) <<Ціл
ком•> Нед; - очевидно, результат кон
денсації словосполучення (згоріти) 
на шкрум «згоріти цілком». - Див. 
ще шкрум1 • 

шкруміrе- див. шкрум 1 • 
[шкувати] (про мисливського соба

ку: <<шукатИ•>);- експресивна видазмі
на дієслова [*ськуватиІ <<Шукати•>. -
Див. ще іськати. 

[шкулак] <<удар кулаком•> ВеЗа, [шку
лагнути] <<ударити кулаком•> ВеЗа; -
очевидно, похідне утворення від шкула 
«лихо, шкода•> ВеЗа, вторинна зближе
не з кулак. - Див. ще шкулити. 

ткулити <<дошкуляти; [дряпати, об
дирати шкіру] Нед», шкула <<лихо, шко
да, мука•> ВеЗа, шкулкuй <<дошкульниЙ•>, 
шкулькuй, [шкульний] «ТС.•>, дошку
лити, дошкульний, [ошкульно] <<кривд
НО•>, неошкульний; - п. [szkulowac] 
<<ображати•>; - споріднене зі [скула] 
<<Нарив, болячка•>, пор. шкула <<вили
ця•>. -Див. ще скула 1 • 

[шкульrати] <<кульгати, шкутильга
ТИ•), шкульгавина <<кульгання; калічен
ня (мови)•>; - споріднене з кульгати; 
до початкового ш- із с- пор. кулити-
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ся - скулитися - щулитися. - Див. 
ще кульгати. - Пор. шкутильгати. 

[шкунтrвати] <<насміхатися•>, [шкун
туватися <<сваритися? битися?•>; -
неясне. 

шкура1 <<шкіра•>, [шкурат] <<Шма
ток шкіри; шкіра•>, [шкуратИна] <<ШКіра, 
шматок шкіри», [шкураток] <<Шматок 
шкіри Бі; стара засохла шкіра Пі•>, [шку
раття] <<ШМатки шкіри•>, шкуратЯнка, 
шкурИнка, шкурка, шкурник, шкурниц
тво, [шкурЯк] <<черевик з недубленої 
шкіри•> Нед, шкуратЯний <<ШкіряниЙ•>, 
шкурний <<ШКіряниЙ•>, шкірянИй, [за
шкурний] <<Підшкірний; [(про воду) 
підrрунтовий Г; таємний Я]•>, підшкурний 
<<Підшкірний•>, ст. скура (XVII ст.); - р. 
бр. шкур·а <<Шкіра тваринИ•>; - запози
чення з польської мови, про що свідчить 
-у- основи; п. skora <<ШКіра; шкура; луш
пиння; ст. кора•>, болг. шкурка <<Наждач
ний папір•> походять із псл. skora; при
пускається також автохтонне східносло
в'янське утворення (Львов 3ИРЯ ІІІ 
9-14) і спорідненість з гр. ахuтщ; <<ШКі
ра•> (:~ндзелин СБ3 72). - Фасмер IV 
451; Чернь1х !І 41 б. - Див. ще ко
ра. - По~. шкіра. 

шкура (лайл.) <<жінка легкої пове- · 
дінки•>; - р. бр. [шкура] <<ТС.•>; - по
в'язане зі шкура <<ШКіра•>; щодо семан
тичних паралелей пор. лат. scortum <<ШКі
ра, шкура; розпусник, розпусниця•>, н. 

Balg «ТС.•>, сдат. hud <<Шкіра; жінка пога
ної поведінки•>, ісп. pelleja <<Шкіра, шкура; 
(розм.) повія•>; виведення (Соболєв
ский РФВ б7, 21 б) від припущуван ого 
*sьkura і пов'язання з курва і [кура] 
<<Курка•> малоймовірне. - Фасмер !V 
451; Walde-Hofm. І! 497. - Див. ще 
шкура 1 • 

lшкурлат І <<шматок шкіри Нед; ку
сок старого ременя; кусок тонкого сала 

Па•>, [шкорлат] <<Шкарбан•> Нед, [шкур
гат] <<Шматок шкірИ•> Нед, [шкургатє] 
«ТС.•> Нед, [шкурлатина] «кора, струп•>; 
- р. [шкурлатка] <<Кожух», п. skortat, 
skurtat, ст. szkorlat <<стара шкіра, щоб 
латати•>; - можливо, запозичення з 

польської мови; п. ст. szkortat виникло 
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на основі давнішого *skurat <<Шматок 
шкури•> (пор. укр. шкуратЯний); форма 
skortat, як і їі пов'язання зі skora <<ШКіра•> 
і tata (SW VI 171 ), є результатом народ
ної етимології. - Bri.ickпer 495. - Див. 
ще шкура1• - Пор. шкіра. 

[шкуропея] (міф.) <<цариця зміЙ•>; -
неясне. 

. шкут1 <<човен з вітрилами•> Нед, шку
та «ТС. Нед; вид річкового судна Пі•>, 
ШКОта <<ВИД ріЧКОВОГО судна•>; - р. 
шкут <<ВИд баржі•>, ст. шхут, п. szkuta, 
szkut <<барка•>, ч. skuta «ТС.•>; - запо
зичене з голландської мови, можливо, 
за російським або польським посеред
ництвом; гол. schuit <<невелике судно, 
барка•> споріднене із снн. schute, сангл. 
shoute, дісл. skuta, шв. skuta «ТС.•>, які 
пов'язані з гол. schieteп (н. schie~eп, 
англ. shoot) <<стріляти, (первісно) кидати, 
метати•> і його іншими германськими від
повідниками, а також із псл. kydati, укр. 
кИдати. - Фасмер IV 451; Brikkпer 
550; Кluge-Mitzka б47-б48, б85. -
Див. ще кИдати. 

шкут2 <<нікчемна людина; слабосила 
худоба•>; - бр. [шкут] (жарт.-лайл.) 
<<хлопчик-пустун•>, п. [szkut] <<малий хлоп
чик, карапуз•>; - неясне. 

шкутильгати <<Шкандибати, кульга
ти•>, шкутильгнути, [катульгати, ку
тильгати, кутульгати] <<кульгати» Ме, 
[шкатильгати Г, шкатульгати Ме, 
шкитuльгати Г, шкітильгати Г, шку
тульга Ме, штикuльгати Л] <<ШКаН
дибати, кульгати•>, [шкитИльг] <<вигук на 
означення шкандибання•>; - похідне від 
кульгати через афективно-підсилюваль
ну форму кутильгатu; початкове ш-, 
можливо, під впливом шкандибати. -
Див. ще кульгати. 

шлагбаум <<Пристрій, щоб припиня
ти рух транспорту•>, шлягбавм, [шлаб
бон, шламбон] ЛЖит, [шлЯбан, шлЯ
бант] ВеЛ; - р. бр. шлагбаум, п. szla
baп, (рідк.) sІаЬап, szlachbaum, болг. 
шлагбаум; - запозичення з німецької 
мови; н. Schlagbaum <<Шлагбаум; заста
ва•> -складне слово, утворене з імен-



шлак 

ників Schlag <<удар>> і Baum <<дерево; 
дерев'яна колода>>. - СІС2 931; Фасмер 
rv 452. -Див. ще бавовна, шлях. 

шлак1 <<Відходи після плавлення ме
талу; зола кам'яного вугілля~; - р. бр. 
шлак, 11. sz\aka, (заст.) szlak, ч. (розм.) 
s\aka, BJl. s\aka, болг. М. ШЛаКа, СХВ. 
ш;ьака, слн. (розм.) s\aka;- запози
чення з німецької мови; н. Sch\acke, 
Sch\ack <<Шлак•> походить від снн. slagge 
<<уламки (скалки) металу, що відскаку
ють при куванні•> й етимологічно пов'я

зане з н. sch\agen <<бити; кувати•>. -
СІС2 931; Шелудько 56; Фасмер !V 452; 
Горяев 423; Кluge-Mitzka 651,652.
Див. ще шляк. 

[шлак2 ] - див. шляк. 
шлам <<осад при фільтруванні ріди

ни; подрібнена гірська порода», шлям 
<<мул, бруд•>, [шламсікІ <<лишок глею пі
сля виготовлення горшка чи якогось ін
шого посуду•> Дз, шлям{вка <<очищання 
дна ставка•>, шлямовня «rрязеві ванни•>, 
шлямувсіти <<очищувати (від мулу, бру
ду тощо)•>; - р. бр. болг. шлам, п. 
sz\am (тех.) <<ШЛаМ; МУЛ•>, Ч. s\am <<ОСад 
вугільного пилу в шахтній воді•>, схв. 
ш;ьам <<бруд, покидьки•>; - запозичен
ня з німецької мови; н. Schlamm <<Шлам; 
бруд, мyJJ» - ізольоване слово, яке, 
можливо, зводиться до іє. *(s)lamb-, *ІаЬ
<<слабкий; той, що звисає». - Шелудь
ко 57; К\uge-Mitzka 652-653. 

шланг <<Гнучкий рукав або труба 
для рідини чи газу•>; - р. болг. шланг, 
(розм.) шланга, бр. шланг, м. шланк 
<<стрункиЙ•>; - запозичення з німецької 
мови; н. Schlange <<ЗМія; (тех.) рукав, 
шланг•> пов'язане з дієсловом sch\ingeп 
(< двн. slingan) <<витися, згинатися•>, 
спорідненим з англ. s\ing <<КИдати•>, 
дісл. s\yngva «ТС.•>, лит. slifikti <<крастися, 
ПОВЗТИ•>, ЯКі ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє. *s]enk- <<ВИ
ТИСЯ•>.- СІС 2 931; ССРЛЯ 17, 1463-
1464; Кluge-Mitzka 653, 658; Vries AEW 
518. -Див. ще слуква. 

[шланк] <<ряд•>; - запозичення з ні
мецької мови; н. Sch\ange <<змія; шланг•> 
означає також <<Черга•>. - Див. ще 
шланг. 

шлафрок 

[шлапати] <<незграбно іти», [шлЯ
пати] «ТС.•> Нед, [шлЯмпатися] <<біга
ти підтюпцем туди й сюдИ•> Нед, [шлЯ
пити, шлЯтати] «іти нетвердою ходою•> 
ВеЛ, [шлапсік, шляпсік] <<шкарбан; роз
зява•> Нед, [шлсіпатник] <<Обідранець•>, 
[шлсіптю] <<Підтюпцем•>; - бр. [шлапсік] 
<<капець•>, шлапак{ <<капці•>, п. sztapac 
<<ЧаЛаnаТИ•>, Ч. s\apati <<ТОПТаТИ, Насту
nати; ітИ•>, [s\'apkat'] <<nовільно ЙТИ•>, 
СЛЦ. s\iapat' <<Настуnати, ТОПТаТИ•>, s\'apaj 
<<СЛід, СТУПНЯ», ВЛ. s\apac <<КОВТаТИ, ПО
ГЛИНаТИ•>, s\apotac <<КОВТати; ШВИДКО ГО
ВОрИТИ•>, НЛ. s\apas <<СЬОрбаТИ•>, болr. 
шлЯпам <<ляскаю, шльопаю•>, м. шлапа 
<<ляскає, шльопає; хлипає•>, шлапка <<Тс.; 

плямкає•>, схв. ш;ьсіпати <<Шльопати•>, 
СЛН. s\apati <<іТИ В КаПЦЯХ; МЛЯВО ЙТИ; 
шльопати по болоту•>; - не зовсім яс
не; можливо, звуконаслідувальне утво
рення; припущенню про походження від 
псл. sl~p(a)ti, спорідненого з лит. slimpti 
(slempu) <<nовільно й тихо ЙТІ-!•> (Zubaty 
St. а сІ. І! 347; Machek ESJC 616), су
перечать факти польської мови, де від
сутні відповідні рефлекси праслов'~нсь
ких носових голосних. - Schuster-Sewc 
1455-1456. -Пор. шльопати. 

[шлапатий] <<ГНівливиЙ•> Мо; - не
ясне. 

[шлафір] <<халат, шлафроК•> Нед; -
р. заст. шлеіфор <<Шлафрок»; - очевид
но. зворотне утворення від шлафр6к 
(див.). 

шлафрок <<халат•>, шлЯфрок Нед; -
р. бр. шлафр6к, п. szlafrok, ч. (розм., 
заст.) slafrok, слц. ( розм., заст.) slafrok, 
м. шлафрок; - запозичене з німецької 
мови, можливо, за посередництвом росій
СЬl\ОЇ і польської; н. Schlafrock - складне 
слово, утворене з іменників Schlaf <<СОН•>, 
спорідненого з гол. s\aap, англ. sleep, 
гот. slёps <<ТС.•>, н. schlaff <<млявий, роз
слаблений, слабкиЙ•>, псл. s\аЬь, укр. 
слабuй, і Rock <<піджак, (верхній) одяг,>, 
спорідненого з двн. roc(h), дангл. rocc, 
дісл. rokkr, етимологічні зв'язки яких по
за германськими мовами не з'ясовані. -
Шелудько 57; Фасмер lV 452; Горяев 
423; Юuge-Mitzka 604, 651-652; Vries 
AEW 451. - Див. ще слабИй. 
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шлейф 

шлейф <<довгий край у жіночих па
радних сукнях; с.-г. знаряддя для вирів

нювання і розпушування rрунту•>, шлЯй
фа не.•>, шлейфувати <<обробляти зе
млю шлейфом, боронувати•>; - р. бр. 
болг. шлейф; - запозичення з німець
кої мови; н. заст. Sch\eif <<Частина жі
ночої сукні•>, Schleife <<частина сукні; 
с.-г. знаряддя•>, утворене від schleifen 
<<ТЯГТИ•> (первісно <<змушувати ковзати
СЯ•>), спорідненого із снн. s\їреп <<ТС.•>. -
Фасмер !V 452; Кlu~e-Mitzka 655. -
Див. ще шліфувати . - Пор. шліфи. 

шлем 1 <<ШОЛОМ•>; - р. бр. болг. м. 
ШЛеМ, Др. ШЛеМ'Ь, ШЛ1>М'Ь, СХВ. шлем, 
СЛН. s\em, ЦСЛ. шлі;м.._; - СЛОВО, усnад
КОВане з давньорусько'! мови; др. шлем'Ь, 
шлtм'Ь походить від цсл. шл'kм.._, спів
відносного зі східнослов'янською повно
голосною формою шолом (див.). 

шлем2 (у картах) <<становище, коли 
противник одержав менше від потріб
ної кількості взяток•>; - р. шлем, п. 
sz\em <•ТС.•>; - запозичене з англійсь
кої мови за французьким або німецьким 
посередництвом (фр. chelem <•шлем•> (у 
картах), н. Sch\emm «ТС.•>); англ. slam 
не.; стукання дверима; (розм.) крити
ка•> споріднене зі шв. slemma <•стукати, 
стукати две ри ма •> звуконаслідувально го 
походження. - Фасмер lV 452; Kopa
liriski 946; КІеіп 1455. 

[шлентавий] <<nодертий, у лахміт
ті•>; - неясне. 

шлеЯ <•частина упряжі•>, [шлиЯ] не.», 
шлейка, [шлИйкаІ <•Шлейка•> Нед, [шл{й
каІ <•ремінь у (батога); шлейка (шта
нів), бретелька•> Нед; - р. шлеЯ, бр. 
шляЯ, Ч. s\e (мн.) <<Шлейки (штанів)•>, 
ВJІ. sla <<Шлейка•>, sle <•Шлейки; упряж•>, 
нл. s\a (мн. sle) <<Кінська упряж, збруя•>, 
s\e (мн.) <•ремені в упряжці; шлейки•>, 
полаб. sal'a ( < *sь\'а/sь\'а); - запози
чення з польської мови; п. szleja, szla, 
[s\a] <<Шлея•> походить з німецько·!, пор. 
н. Siele <•лямка, шлея•> ( < двн. si\o <•ре
мінь, лямка, шлея•>), споріднене з укр. 
[сил6]; пов'язується також із сИла (Mat
zeпauer 327; Ho\ub-Kop. 372). - Ше
лудько 56; Фасмер lV 454; Bri.ickner 
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550; Кluge-Mitzka 700, 708. - Див. 
ще силнти. 

[шлндля] <•кузня•> ВеУг, [шлИтня, 
шмИтня, шмікня] «ТС.•> ДзАтл 11; -
видозмінене запозичення з німецько'! 
мови; н. Schmiede <•кузня•> продовжує 
двн. smitta «ТС.•>, споріднене з пгерм. 
*smipjon <•ТС.•> і, очевидно, з гр. Gf..JtAГ] 
«ніж; долото•>, які зводяться до іє. *(s)mёі
<•різати•>. - Кluge-Mitzka 664; Vries 
AEW 520; Pokorny 968. 

шлик <•Кругла, опушена хутром шап

ка; башлик, накидка на голову від не
годи; китиця на шапці Ва•>, [шле.r] <<Шап
ка бараняча із закотами•> ВеУг, [сли
ч6к] <<ШЛИК (шапка)•>; - р. ШЛЬІК <<СТа
рОВИННИЙ головний убір одружених жі
нок; (заст.) шапка з конічним верхом•>, 
бр. [шльtк] <•nовстяна гостроверха шап
ка•>, п. ст. sztyk <•кругла, облямована хут
ром шапка, ковпак•>; - очевидно, ре

зультат скорочення слова башлИк <•су
княний теплий головний убір з довги
ми кінцями, що одягається поверх шап
КИ•>. - Фасмер !V 455; Преобр. 11, вь1п. 
последний І ОО; Соболєвский РФВ 66, 
345. - Див. ще башлИк. 

шликівка (зоол.) <•Вид мушлі, Cu
cu\\ea•> Нед; - калька латинської нау
кової назви; лат. cucul\ea утворене від 
ci:icullus <•чепець; відлога, капюшон•>. 
Див. ще шлик. 

[шлйнка] «rрим, рум'яна•>; - п. 
szmiпka, Ч. (розм.) smink, sminka, СЛЦ. 
(розм.) sminka, вл. sminka, м. шминка, 
схв. шмuнка, слн. (розм.) smlnka; -
запозичене з німецької мови, можливо, 
за посередництвом польської; н. Schminke 
<•косметика, грим•> продовжує свн. [smin
ke], похідне від свн. smicke <•ТС.•>, спорід
неного з дісл. sm~ikr <•гладенькиЙ•>, двн. 
smehhar, свн. smecker, дангл. smicre, 
англ. smicker <<Гарний, тонкиЙ•> і, поза 
гермаНСЬКИМИ МОВаМИ, З П. smigty <<СТрун
КИЙ, тонкиЙ•>, лит. smaTgas <•Палиця, жер
дина•>; усі ці форми зводяться до іє. 
*smё(i)g- / smlg-, розширення кореня 
*smё(i)- <•мастити, мазати•>. - Bruckner 
551; К\uge-Mitzka 663, 665. -Див. ще 
смаrа1 • -Пор. шміrлий. 



шліrа 

Ішліrа] <<Горизонтальна жердина в 
огорожі; (перен.) висока худа людина>> 
До; - очевидно, споріднене зі слиж <<ПО
перечна балка у стелі з хмизу>>. - Див. 
ще слиж2 • 

[шліферувати] (про землю) <<оброб
ляти після оранки перед сівбою>> ЛЧерк; 
- не зовсім ясне; можливо, виникло 

на основі шлейфувати (с.-г.) <<Вирівню
вати й злегка розпушувати землю шлей
фом>> як результат його зближення з діє
словом шліфувати. - Див. ще шлейф. 
-Пор. шліфувати2 • 

шліфи (мн.) <<аксельбанти; еполети 
Пі>>; - п. sz!ifa (мн. sz!ify) <<еполет>>; -
запозичене з німецької мови за поль
ським посередництвом; н. Sch!eife <<стріч
ка, банТ» споріднене з двн. свн. s!oufeп 
<<викликати ковзання, робити ковзким» 
і далі з лат. /Qbricus <<слизький, ковз
кий•>.- St. wyr. obcych 731; Kopalinski 
946; Bruckпer 550; К!uge-Mitzka 655, 
657. - Див. ще шліфувати2• - Пор. 
шлейф. 

шліфувати 1 <<спеціальною обробкою 
поверхні металу, дерева, скла надавати 

їй гладкості, точних розмірів, певної фор
ми тощо•>, шліф, шліфувальник, шлі
фувальня, шліфувальний; - р. шли
фовать, бр. шліфавdць, п. sz!ifowac, 
Ч. СЛЦ. рОЗМ. s]if <<ВИТОНЧеНе ВМіННЯ ПО
ВОДИТИСЯ в товаристві•>, болг. шлифо
вам <<Шліфую•>, м. шлифува <<Шліфує•>, 
схв. шлифовати; - запозичене з німе
цької мови, можливо, за посередництвом 
польської; н. sch!eifeп <<шліфувати, гос
трити, гранити•>, свн. s!lfeп споріднені з 
двн. sІїfап, снн. s!їpen, гол. slijpen, дісл. 
*sІїра (пор. slїpari «Гострильник (мечів)>>), 
гр. 6Лю~Г]р6с;; <<СЛизькиЙ•>, сірл. siemun, 
slemain <<ГладкиЙ•>, кімр. llyfn <<блиску
чий, гладкиЙ•>, лат. ІїЬо <<надбираю, легко 
дотикаюсЬ>>, які зводяться до іє. *(s)Іеі-Ь
<<слизькуватий, слизький; ковзатися•>, 
утвореного від *(s)lei- <<слизькуватий, ос
лизлий, слизькиЙ•>. - Фасмер lV 455; 
Bruckner 550; Юuge-Mitzka 655.- Див. 
ще лин 1 , слиз1 , слИна. 

[шліфувати2 ] <<обробляти землю пі
сля оранки перед сівбою•> ЛЧерк, [шлі-

шліхтувати 

ферувати] «ТС.>> ЛЧерк; - очевидно, 
семантичний варіант первісного шлей
фувати <<обробляти землю після оран
ки перед сівбою, вирівнювати їі, боро
нувати». - Див. ще шлейф.- Пор. 
шліферувати. 

шліхта <<клейкий розчин, яким про
клеюють основи тканин; [рідке клейке 
вариво з борошна для побілки стін; об
роблена партія тютюнового листя Нед]•>, 
[шліхтuнки] <<прутики лози, якими пе
рекладаються верстви ниток після шліх
тування•>, шліхтувати <<Змащувати пря
жу ШЛіХТОЮ•>; - р. болг. ШЛUХта, бр. 
шл{хта, п. szlichta <<Шліхта; рідкий вап
нистий штукатурний розчин•>, ч. слц. 
нл. slichta «ТС.•>;- запозичення зніме
цької мови; н. Schlichte <<Шліхта; обма
щувальна маса; формівна фарба, обмаЗ
ка•> пов'язане зі schlichten <<згладжува
ти, вирівнювати; шліхтувати; обробляти 
начисто•>. - СІС2 931; Фасмер lV 455; 
Bruckner 550; К!uge-Mitzka 657. -
Див. ще шліхтувати. 

шліхтубель <<ВИд рубанка•>; - р. 
шлихтубель, бр. шліхтубель, п. szlich
thobel, (заст.) szlichtubel, [schlichthu
bel]; - запозичення з німецької мови; 
н. Sch!ichthobel «ТС.•> є складним сло
вом, утвореним зі schlicht <<Гладкий, рів
ний; простий, скромний», похідного від 
schlichten <<Вирівнювати, виг ладжувати», 
і НоЬеІ <<рубанок, гембель•>. - К!uge
Mitzka 654, 657. - Див. ще гембель, 
шліхтувати. 

шліхтувати <<стругати шліхтубе
лем»; - р. шлихтовать, п. szlichto
wac; - запозичення з німецької мови; 
н. schlichten (свн. двн. slihten) «згла
джувати, вирівнювати; шліхтувати; об
робляти начисто•> пов'язане з н. schlicht 
<<простий, скромний; гладкий, рівний>>, 
sci1Іecht <<поганий; простиЙ•> (двн. свн. 
slёht <<рівний, гладкий; простий; (nізніше) 
маловартіснИЙ•>), що зводяться до пгерм. 
*slikto- <<рівний, гладкий», спорідненого 
з дірл. siiachtad <<ГЛадження, рівнян
НЯ•>, slige <<гребінець•>; іє. *slig- <<глад
киЙ•>. - К!uge-Mitzka 654, 657. 
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[шломакІ <<Вишкребки гJІини у гон
чарів•>; - очевидно, споріднене зі шлам 
(див.). 

шлунок <<орган травлення людини і 
більшості тварин•>, [жлунокІ <<шлунок•> 
Ж, [шлунк] <<Шлунок; зів, порожнина 
зіва•> Нед, [шлунки] (мн.) <<нутрощі Л; 
(заст.) шлунок ЛЖиТ», шлуночок <<Ор
ган у бджоли, де виробляється мед; ча
стина порожнини серця, яка регулює 

рух крові•>, [шлуння] (зб.) <<нутрощі•> Л, 
lшлЮнкиІ (мн.) <<КИШКИ•>, передшлунок 
<<Передній шлуноК•>, підшлунник <<Під
шлункова залоза•>, підшлунковий; - р. 
І шлуньяІ <<нутрощі тварини•>, бр. [шлун
кіІ (мн.) <<нутрощі•>, [шлунне] «ТС.•>, вл. 
s/iпk <<Нутрощі (худоби)•>, НЛ. s]iпki 
(мн.) «ТС.•>; - запозичення з німецької 
мови; свн. *geslunge <<нутрощі•> (н. Gesch
liпge «ТС.•>) пов'язане із снн. s\unk <<глот
ка, горло; паща; провалля•>, свн. sluпt 
(> н. Schluпd) «ТС.•>, двн. s\intan <<КОВ
тати•> (первісно <<давати зісковзувати
СЯ•>); германські слова зіставляються з 
лит. \eпdu <<повзу•>, тох. А \ant-, li:it-, тох. 
В \апt-, lat-, lat- <<іти, покидати•> і разом 
зводяться до іє. *(s)len-d(h)- <<ковзати
СЯ•>. - Фасмер !V 455; Кluge-Mitzka 
252, б5б, б58, ббО. 

[шльоrати] <<стьобати, шмагати•>; -
бр. [шл6гацьІ <<Карати, стьобати, шма
гати•>, ч. s\ehati <<бити, стьобати, шма
гати•>, слц. [sl'uhat'] «ТС.•>; - не зовсім 
ясне; можливо, експресивне відвигукове 

утворення; не виключений зв'язок з н. 
sch\agen <<би:,ги•>, свн. s\ahen не.». -
Machek ESJC б І б. - Див. ще шляк. 

[шльоз] (бот.) <<алтея лікарська, Al
thaea officina\is L.•> Mak; - мабуть, фо
нетично видозмінене запозичення з поль

ської МОВИ; П. s\az <<МаЛЬВа, КаЛаЧИКИ, 
Malva; гібіск, Hibiscus L.~. [szlaz] «ТС.•> 
споріднені з укр. [слез] (бот.) <<калачи
ки лісові, Ma\va sylvestris L.•>, [сліз] <<ал
тея лікарська, гібісК•>. -Див. ще слез. 

шльондра <<Нехлюя; повіЯ•>, шлЮнд
ра «ТС.•>; - р. шлёнда <<ледар•>, [шлЯн
да, шль'tнда] «ТС.•>, бр. [шлЮндра] <<Не
хлюя, нечупара•>, п. [szlq,dra] <<повія•>, ч. 
s\undra «ТС.•>, ВЛ. s\undrija <<НеХЛЮЯ>>, НЛ. 
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s\undrawa <<Нечупара; розпусНИЦЯ•>; - СЛО
в'янське утворення, експресивне чи екс
пресивно-звуконаслідувальне, пор. укр. 
фль6ндра, хльондра <<ПОВіЯ•>, до суфік
са ще укр. цИндра, цuндря <<жужели
ця; вертихвістка (про жінку)•> і цундра, 
цундря нанчірка•>; можливе запозичен
ня з германських мов, пор. н. schlenderп 
<<тягтися, плестисЯ•>, [schl undern] не.» 
або шв. s\unt <<Волоцюга•> (проти Фасмер 
!V 453). - Преqбр. 11, вь1п. последний 
99; Machek ESJC бІ7; Matzenauer 328. 

шльонка <<Вівця сілезької породи•>; -
р. бр. шлёнка; - результат семантич
ної конденсації словосполучення * шльон
ська вівця (р. шлёнская овца), що по
ходить від п. (owca) slq,ska <<(вівця) сі
лезька•>, де slq,ska пов'язане з польською 
назвою Сілезії S\q,sk. - Фасмер lV 453. 

шльопати <<З шумом бити чим-не
будь м'яКИМ•>, шльопанець <<ЛЯПаНеЦЬ•>, 
шльопанці <<Легкі домашні туфлі•>, ШЛЬОп 
(виг.); - р. шлёпать, бр. шлёпаць, п. 
(рідк.) szlopac <<іти по грязюці (воді), 
брести•>, болг. шлепвам <<даю ляпаса, 
б'ю•>, м. шлапа <<іде по грязюці (воді); 
дає ляпаса.>, слн. slepati <<ляскати пальця
МИ•>, s\epniti <<ударИТИ ПО ОбЛИЧЧЮ>>; -
звуконаслідувальне утворення, пор. ль6-
пати, тьопати, хрьопати; зіставляло
ся з нар.-лат. stloppus, sc\oppus <<звук від 
ляпаса по надутих щоках•>, гол. s\app! 
<<Шльоп!•>, англ. slap <<ляпас~. з якими у 
слов'янських слів навряд чи є генетич
ний зв'язок; була спроба реконструювати 
псл. *sьlepati (Ильинский ИОРЯС 20 І 4, 
158; Torbiбrпsson LM І 44-45). -Фа
емер lV 453-454; Преобр. 11, вь1п. по
следний 99; Wa\de-Hofm. 11 59б; Кluge 
-Mitzka б57. -Пор. шелепати. 

[шльори] <<хатні черевики, старе взут
тя Ва; шкіряне взуття, схоже на сандалі 
(переважно в німців-колоністів) Кур•>; -
запозичення з німецької мови; н. [Sch\arre] 
<<Капець, пантофля•> утворене від [schlar
ren] <<човгати ногами (пантофлями)», спо
рідненого з н. schlurfen не.; сьорбати•>, 
яке етимологічно пов'язується з укр. сьор
бати. - Кluge-Mitzka ббО. - Див. 
ще сьорбати. 
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[шльохаІ <<Відлига, мокра погода•> 
ВеЗа; - експресивне утворення; до сло
вотвору пор. мандрьоха, чистьоха; мо
жливо, споріднене зі шлЮха, шльоха 
<<розпусниця•>; спільною ідеєю могла 

бути ідея болота, бруду, пор. у семан
тичному плані ельотсі <<Мокра погода•> і 
<<В'ЇдЛИВа ЛЮДИНа•>, чвара <<Гроза, бурЯ•> 
і чвара, чвора <<в'їдлива людина, при
чепа•>. -Див. ще шлЮха. 

[шльохати] <<голосно плакати, ри
дати Нед; хлипати, плакати Ме•>; - п. 
sz\ochac <<хлипати, ридати•>; - можли
во, експресивно-звуконаслідувальне утво
рення, подібне до шльопати, шолопати; 
не можна повністю виключити, особливо 
щодо Галичини, і запозичення з поль
ської мови; зіставлення п. sz\ochac З н. 
schluchzen <<ридати•> (Bruckner 550) не
переконливе. 

шлюб <<Одруження; [обітниця] Нед•>, 
[слюб] <<Шлюб; обітниЦЯ•> Нед, шлЮбник 
<<НаречениЙ•> Пі, [слюбувdти] <<урочис
то присягати•> Нед, шлюбJJвсіти <<Те.; 
брати шлюб•>, [заслюбuти] (когось) <<Од
ружитися (з кимось)•> Ж, [зашлЮбити] 
<<одружити•>, [зашлЮбитися] <<Одружити
СЯ•>, позашлюбний, пошлЮбний, [при
слЮбний] <<Шлюбний» Нед, ст. шлюб. 
<<обітниця; шлюб» (XVII ст.); - р. 
[шлюб] <<весілля•>, бр. шлюб не., одру
ження, шлюб•>, ч. slib <<обіцянка, обіт
ниця; присяга•>, слц. sl'ub «ТС.•>, вл. 
slub <<обітниця; присягання; заручини•>, 
нл. zlub <<ТС.•>; - запозичення з поль
ської МОВИ; П. s\ub <<ОбіТНИЦЯ; ШЛЮб, ОД
ружеННЯ•>, (рідк.) szlub <<ТС.•> походить 
Від s\ubic, s\ubowac <<ПрИСЯГаТИ>>, ЯКе ЗВО
ДИТЬСЯ до *sьljubiti, утвореного від ljubiti 
за допомогою префікса sь- (укр. з-). -
Фасмер lV v455; Bruckner 531-532; 
Machek ESJC 554. - Див. ще з-, лю
бИти. 

шлюз <<Гідротехнічна споруда для 
переміщення суден по ріках і каналах з 
різним рівнем води•>, tшлЮза, слЮза] 
Нед, шлюзівнИк <<ШЛюзовий майстер•>, 
шлюзівнЯ <<Шлюзовий віддіЛ•>, шлюзува
ти, шлюзуватися; - р. шлюз, ст. елю
за, бр. болг. шлюз, п. szluza, (заст., рідк.) 

шлЮфір 

sz\uz, СТ. s\uza, Ч. СЛЦ. (s\uzaj] <<МОСТО
ва баJІКа>>, НЛ. (розм.) s\uza <<ШЛЮЗ>>, М. 
шлаjз, схв. шлаjз не.»; - запозичене 
з голландської мови, можливо, за посе
редництвом російської; гол. sluis <<ШЛЮЗ•> 
(нн. s\Qse, снідерл. sluse, s\uise) походить 
від фр. ст. escluse (> фр. ecluse) <<ШЛЮЗ•>, 
що продовжує (можливо, через елат. 
sclusa) пізньолат. exciUsa «ТС.•>, пов'язане 
З exc\Qdo <<ВИКЛЮЧаЮ, відокреМЛЮЮ•>, 
утвореним з префікса ех- <<З-•> і дієслова 
c\audo <<замикаю•>. - СІС2 932; Фасмер 
lV 455; Горяев 424; Vries NEW 654; 
Кluge-Mitzka 657; Dauzat 264; Mat
zeпauer 308. - Див. ще екс-, клозет. 

шлюп <<ТИП невеличкого судна•>, 

шлЮпка <<Невеличке безпалубне судно, 
використовуване на морі•>; - р. бр. 
шлюп; - запозичене з голландської 
мови, можливо, за посередництвом ро

сійської; гол. sloep <<Шлюпка•> пов'язу
ється зі sluipen ( < гол. s\upen) <<Підкра
датися; ковзатися•>, спорідненим із двн. 
s\iofan, дангл. slupan, гот. sliupan і, поза 
германськими мовами, з лат. lubricus 
<<КОВЗКИЙ, гладкИЙ>>. - Фасмер rv 455-
456; Vries NEW 651, 654. 

[шлЮфа] <<петля•> Нед, [шлЮфкаІ 
<<ТС.•> Нед; залізне кільце, що скріплює 
кінці дерев'яних предметів 0•>; - п. 
(рідк.) szlufa <<Наплічник, що захищає 
від удару шаблею, еполет; [залізний 
наконечник в орчику]; (гірн.) петля на 
кінці каната•>; - запозичене з німець
кої мови, можливо, за посередництвом 
польської; ранньонвн. або діал. Schlaufe 
<<петля, стрічка•> споріднене з н. Sch\eife 
<<стрічка•>. - Кluge-Mitzka 655. - Див. 
ще шліфи. 

[шлЮфіу] нострильник, грануваль
НИК•> Нед, [шлюф6ваний, шлюхований] 
<<ШліфованиЙ•> Нед, [шлюфувсіти] <<ШЛі
фувати, гострити•> Нед; - п. szlffieгz, 
ст. szlufirz, slifierz, (рідк.) sz\ufierz, slufierz 
<<Шліфувальник, гранувальник; гостри
льник•>, sz\ifowac, (рідк.) sz\ufowac <<Шлі
фувати•>, Ч. (розм.) s\ejfiГ «ГОСТрИЛЬНИК; 
шліфувальник, гранувальник•>, слц. (розм.) 
s]ajfiar <<МаНдріВНИЙ ГОСТрИЛЬНИК•>; - за
ПО:.>ИЧеННЯ з польської мови; п. ст. szlufirz, 

441 



шлЮха 

утворИлося від szlifierz, можливо, вна
слідок фонетичного зближення з якимось 
іншим словом, напр. szlufa <<Наплічник, 
еполет; [залізний наконечник]•>: п. szli
fierz походить від свн. slifer, slifcere (н. 
Schleifer) «Гострильник, шліфувальник•>, 
пов'язаного із свн. slifen (нвн. schleifen) 
<<гострити, шліфувати•>. - Шелудько 56; 
Bri.ickner 550. - Див. ще шліфува
ти'.- Пор. шлЮфа. 

шлЮха <<розпусна жінка•>, шльоха 
«ТС.•>: - р. бр. шлЮха «ТС.•>, п. [szlu
cha] <<Неохайна, розпусна жінка»; - екс
пресивне утворення, пов'язане, очевид
но, зі [шлЯтися} <<вештатися•>; як семан
тичну паралель пор. повія від віятися 
<<блукати, вештатися•>: форма шльоха, 
мабуть, український новотвір, що ви
ник nід впливом мандрьоха <<волоцюга, 
повія•>. - Горяев 424; Преобр. ІІ, вьІП. 
последний І ОО; Фасмер IV 456. - Див. 
ще шлЯтися. 

[шлЯrа] <<великий дерев'яний молот; 
довбня•>: - бр. шлЯга <<трамбівка•>, п. 
szlaga <<дерев'яний молот; довбня•>: - за
позичення з німецької мови; н. Schlage 
<<дерев'яний молот; довбня•> утворене від 
schlagen <<бИТИ•>: виведення слова від н. 
Schlag (hammer) (Шелудько 56) сумнів
не. - SW VI 63 І. - Див. ще шлик. 

[шлик] <<облямівка, кайма, пруг на 
хустці або внизу сукні; слід Нед; апо
плексичний удар 0•>, [шлак] <<кайма на 
хустці, тканині•> Нед, [шлячок] <<Крайок 
квітчастого· килима•> Мо, [пошлякувсі
тиJ <<Натрапити на слід•> ВеЛ; - бр. 
шляк <<облямівка, кайма•>, п. szlak <<шлях, 
дорога; слід, стежка; край, грань; обля
мівка, кайма•>, [szlag] <<межа•>, ч. [slak] 
<<слід•>, слц. sl'ak <<Слід; апоплексичний 
удар; ЧОрТ», НЛ. s!ach <<ЧОрТ» (евф.); -
запозичення з німецької мови; н. Schlag 
<<удар; пастка на птахи; параліЧ•> (свн. 
slac, slag, двн. slag <<удар•>) споріднене 
з англ. slay, дісл. slag(r) <<удар•>, які зво
дяться до пгерм. *slak- <<бити•>, іє. *sleg
«ТC.•>, звідки дірл. sligim <<б'ю, валяю•>, 
sleg <<СПИС•>. - Bri.ickner 550; Кluge
Mitzka 652; Vries AEW 512, 513. -
Пор. шлях, шлЯхта. 
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[шлякотняваJ <<болото, грязюка•> 
До; - р. [шляк] <<грудка, згусток крові, 
болота, узагалі чогось напіврідкого•>, [шля
ча] <<сльота, сніг із дощем•>, бр. [шлЯ
кацьJ <<сльота, слякота•>: - похідне утво
рення, пов'язане з укр. елякота (<боло
то; сльота•>: до словотвору пор. гуркот
нява, стукотнява, шамотнява та ін.; 
пов'язання р. [шлякJ із коренем *kl~k
з нарощеним до нього арготичним пре

фіксом s(u)- (Фасмер lV 456) малоймовір
не. - Див. ще слЯка. 

[шлЯма1] <<Недопиляна частина дош
КИ•>: - неясне. 

[шлЯма2 ] (анат.) <<ключиця•>: - не
ясне. 

[шлЯмпатиJ «блукати, човгати но
гами; повільно ЙтИ•>, [шлсімпати] «ТС.•> 
Нед, [шлампсік] <<старий, розірваний 
чобіт, черевик•> Нед, tшлямпсік] «ТС.•> 
тж; - експресивне утворення, що виник

ло, очевидно, в результаті контамінації 
слів шлЯпати ( шлсіпати) <<блукати, чов
гати ногами; повільно ЙТИ•> і шлям <<мул, 
болото, бруд•>. - Див. ще шлам, шші
пати, шлЯпати. 

[шлЯпати] <<nлюскатися, шльопати•> 
ВеУг, [шліпати]; - п. [szlapac] <<бруд
нити, плюскати, бризкати•>, вл. slapac 
<<ковтати, поглинати•>, нл. slapas <<сьор
бати, хлептати•>, болг. шлЯпам «шльо
паю, ляскаю•>, м. шлапа <<хлюпає, шльо

пає•>, схв. sljapati <<шльопати, чалапати, 
хляпати»; - псл. sl~pati, sl~pti, експресив
не звуконаслідувальне утворення, мож
ливо, споріднене зі шлсіпати <<Незграбно 
іти•>, лит. slimpti (slempu) <<nовільно й 
тихо йти; підкрадатися•>: виведення сло
в'янських слів від н. schlappen <<Човгати 
ногамИ•> (Вielfeldt Die deutschen Lehnwor
ter ... 1933, 246) сумнівне; більше підстав 
ДJІЯ протилежного припущення. - Пор. 
шлапати, шльопати. 

[шлЯра] <<оборка•> Мо, шлЯрка нс.»; 
- п. szlara, szlarka <<облямівка, кайма•>, 
ч. заст. slar, slar, slojif <<вуаль, серпанок, 
фата», ВЛ. siewjer, НЛ. siewjef «ТС.•>; -
запозичене з німецької мови за посеред
ництвом польської; н. [Schlar], Schleier 
( < свн. sleiger, sleier) <<Вуаль, серпанок, 
фата•> споріднене із снідерл. sluier, сангл. 



шлЯтися 

sleir «ТС.•>, а також із снідерл. sloi(g)er 
<<шлейф>>, які зводяться до пгерм. ~sІоd,
~щось, що волочиться•>. - Machek ESJC 
бІб-б\7; Matzenauer 327; Bielfeldt 247; 
Кluge-Mitzka б55. 

шлЯтися <<вештатися•>; - р. шлЯть
ся, п. [slac si~] нс.•>, болг. шляя ее <<ве
штаюся•>; - псл. sьleti (s~) <<рухатися 
(певним способом)•>; пов'язане з діє
словом S'Ь\ati, укр. СЛати <<ПОСИЛаТИ•>, 
(букв.) <<змушувати рухатися•>; - спорід
нене з лит. selёti <<скрадатися•>, н. Geselle 
<<товариш•>, (букв.) <<супутник•>, а також 
з лат. sа\То, гр. аЛЛОJ.ІШ <<СтрибаЮ•>, які 
зводяться до іє. *sel- <<рухатисЯ•>; р. 
шлЯться виводилось від шлёндать, шлё
пать (Преобр. ІІ, вь1п. последний 100). -
Фасмер IV 45б; Соболєвский Лекции 
119; Трубачев ВСЯ 1957/2. 3б-37.
Пор. слати'. 

шлях <<смуга землі, призначена для 
їзди і ходіння; дорога•>, [шля] <<ШЛЯХ•> 
Нед, [шлях{вщина] <<сіно, солома або 
зерно, що губляться при перевезенні•>, 
шляховИк, шлЯхом (прийм.) <<за допо
могоЮ•>, [пошлЯх] <<слід, прикмета» Нед, 
пришляховuй; - р. [шлях] <<дорога•>, 
бр. шлях, п. szlak, (рідк.) szlach «ТС.•>; -
запозичене з німецької мови, можливо, 
за посередництвом польської; н. Schlag 
<<удар•>, снн. slach <<удар; слід (особливо 
від коня); дорога•> споріднені з свн. slac 
(slag) <<ТС.•>; пор. у семантичному плані 
укр. бuта дорога <<ШЛЯХ•>; виведення 
(Горяев 424) від н. Schlich <<Лазівка•>, 
Schleichweg <<Кружна дорога, таємний 
шлях•> сумнівне. - Шелудько 57; Фас
мер IV 457; Кluge-Mitzka б52. - Див. 
ще шляк. 

шлЯхта <<дрібне дворянство колиш
ньої феодальної Польщі; дворянство до
революційної України, Білорусі, ЛитвИ•>, 
[шляхетник] <<безземельний шляхтич•> 
Пі, шляхетство, шляхеччина, [шляхоч
чина] <<панування шляхти•> Нед, [шляхо
цтво] <<Шляхта•> тж, шлЯхтич, [шлях
тун] «Шляхтич•> Нед, шляхтЮга (збільш.) 
<<ШЛЯХТИЧ•>, шляхтЯнин <<ТС.», шлях
тЯнка, шляхцЮра (знев.) «ШЛЯХТИЧ•>, 
ШЛЯХетний, (шляхотний] <<благорОДНИЙ» 

шмагати 

Нед, шляхетський, [шляхоцький] <<ШЛЯ
хетськиЙ•> Нед, шляхетніти, ст. шля
хетньtй (1602);- р. шлЯхта <<Шляхта; 
дворянство•> (в Росії у XVIII ст.).>. бр. 
шлЯхта «шляхта, дворянство•>, п. szlach
ta, Ч. s\echta, СЛЦ. s\'achta, ВЛ. s\achta 
«ТС.>>, НЛ. s\achta <<рОДИЧ•>, болг. шлЯхта 
<<дворянство•> (в Польщі), м. ш;ьахта, 
СХВ. s\jahta, СЛН. s\ahta <<ТС.•>; - запо
ЗИЧЄННЯ з польської мови; п. szlachta 
походить від свн. slahte <<рід. плем' Я•> (двн. 
slahta «ТС.•>), утвореного від slahan <<би
ти; удаватися в когось, бути подібним•>, 
що зводиться до пгерм. *slak- <<бити•>; 
вплив з боку свн. geslehte <<рід•> (Ma
chek ESJC біб) або свн. geslahte (Ше
лудько 57) при запозиченні в слов'янські 
мови не обов'язковий. - Шелудько 57; 
Фасмер IV 457; Преобр. ІІ. вь1п. послед
ний І О І; BгUckner 550; Mikl. EW 341; 
Machek ESJC біб. -Див. ще шляк. 

[шляхун] <<дерев'яний гачок у зна
рядді шаповала•>; - очевидно, запози
чення з німецької мови, що зазнало пев
ного фонетичного спрощення; н. Schlag
bogen <<лучок шаповала для розбивання 
вовни•> утворене з іменників Schlag <<удар•> 
і Bogen <<ЛуК•>; до спрощення німецьких 
запозичень пор. шлагбаум і його варіант 
шлЯбан. - Див. ще шляк, шлях. 

[шличок] (у словосполученні шля
ч6к-колпачок •про шапку боярина на 
весіллі•>) Нед; - похідне утворення від 
ШЛиК, ШЛиЧОК <<ВИД ШаПКИ•>, МОЖЛИВО, 
внаслідок зближення йогсі"зі шляк <<обля
мівка, кайма•>. -Див. ще шлик, шляк. 

[шлящйна] <<У ткачів лінійка, вста
новлювана між верхнім і нижнім рядом 
основи у верстаті•>; - не зовсім ясне; 
можливо, похідне від [шляк] <<Пруг, краЙ•> 
(див.). 

шмагати (<бити чимось гнучким; [ме
тати, шпурляти Ме]•>, шмагнути, шма
гонути, [шмагалка] <<гнучкий прут; не
велика палиця з балабушкою смоли на 
кінці, яку діти кидають на велику від
стань•> Ме; - р. [шмагать] <<бити, 
стьобати•>, п. smagac нс.•>, ч. smahem 
<<ВСуціль, раЗОМ•>, СЛЦ. smah <<ПОМаХ•>, 
smahnut' <<зробити швидкий рух рукою•>; 
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шмальцЮга 

- псл. [smagati]; споріднене з лит. 
smogti <<бИТИ>>, smagus <<СИЛЬНИЙ (про 
удари); голосний (про свист); важкий 
(Про вагуk smaugti «КИдати; бити; ХЛЬО
СКаТИ, ШМаГаТИ•>, smagoti <<бИТИ бато
ГОМ•>, ЛТС. smag(r)s <•СИЛЬНИЙ (про уда
ри); голосний (про свист); важкий (про 
вагу)•>, smaugs «СтрункиЙ•> і, можливо, 
з гр. J.юує,р6~ <<важкиЙ•>, J.Іоущ нруднощі 
(під час роботи); напруга•>; іє. *smаg
<<Кидати, бити•>, з яким пов'язуються та
кож псл. smaga, smuga, укр. [смага], сму
га. - Фасмер IV 458; Bruckner 502-
503; Mikl. EW 309; Trautmann 270; 
Fraenkel 838, 848, 1011; Fraenkel LP 5, 
11-12; Walde-Pok. П 685. - Див. ще 
смуга. 

[шмальцЮга] <<Поташ; nоташна 
фабрика•> Нед, [шмальцуга] нс. Нед; 
смола із сосни Пі•>; - п. szmelcuga, 
smelcuga, szmalcuga <•ВИд поташу; міс
це, де його виготовляють»; - запози
чене з німецької мови (можливо, за 
польським посередництвом); н. Schmel
zung ноплення, плавлення•> утворене 

від schmelzen <•топити, плавити» (свн. 
smёlzen «ТС.•>). -Див. ще смалець. 

[шманати] <<вештатися, тинятися•> 
Нед; - р. [шманіться] <•вештатися, 
байдикувати•>, [шм6нить] <<Ледарювати, 
повільно (неохоче) щось робити; жарту
вати, скалити зуби•>, [шм_zjнитьІ <<Плента
тися•>, п. [szmaniac] ~пантрувати, щоб щось 
украсти; нишпорити, винюхуватИ•>; -
не зовсім ясне; можливо, запозичене з ні
мецької мови; н. (арг.) Schmu <<невтримне 
базікання, пусті обіцянки, нечжті заро
бітки•> походить від гебр. semO'a (мн.) 
<<балачки•>, (букв.) <<Почуте•>. - Фас
мер IV 460; Кluge-Mitzka 666. 

[шманделок] <<шматок•>; - неясне. 
[шмандра] (бот.) <<ШаНд?а звичайна, 

Marrubium vulgare L.•> ВеНЗн; - оче
видно, СПоріднене З шандра2 <<ТС.>> (див.). 

шмараrдик (блискавець) (єнт.) <<один 
із видів метеликів-бражників, Atychia 
Statices•> Нед; - похідне від смарагд 
«ізумруд•>, (заст.) шмарагд <<ТС.•>; пор. 
іншу назву цього метелика блиска
вець. - Див. ще смарагд. 
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шмаркати 

[шмарйтися] <<з'являтися у велиюи 
кількості•>; - експресивне утворення від 
[шмарувати] «Змащувати•>, пор. пози
тивну конотацію у слів умащувати, 
маснИй, масло тощо. -Див. ще шма
рувати. 

шмаркати <•СЯКати; Підтягувати СЛИЗ 
у носі•>, [смаркdтися] <•сякатися•> Нед, 
Пі, [смеркат] <•сякати•> Л, [смаркачкаІ 
<<Шмарката; (перен.) мала лойова свіч
ка•> Нед, [смdркля] <<слиз, мокротиння, 
харкотиння•>, [смаркотuнаІ «ТС.•>, [смор
клівецьІ <<Шмаркач•> Нед, [смdрок] <<Шмар
КJІЯ•> Нед, [шмаркак] (зб.) <<соплі•> Па, 
шмаркач, шмаркачка <<Шмарката; (пе
рен.) [погана лойова свічка, що швид
ко нагоряє]•>, шмарки (мн.) <•шмарклі•>, 
ШМарКЛЯ (переваЖНО у МН. - шмарк
лі), шмарката (зб.) <•Шмарклі; харкотин
НЯ•>, шмаркотuння, [шмаркf'ля] <•шмар
кач; шмаркачка•>, [шмарок <<шмарклі, 
харкотиння Нед; соплі Ме•>, шмарка
тий; - р. сморкать <•сякати (ніс)•>, 
бр. смаркdць «ТС.•>, др. см'Ьркати <•утяга
ти в себе (про подих)•>, ч. smrkati <<сяка
тися•>, слц. smrkat' <<сякатися; швидко 
втягати носом повітря в себе, хникати; 
потроху пити•>, вл. smorkac <<пускати 
соплі з носа•>, smorkac so <<сякатися•>, 
нл. smarkas <<сякати•>, болг. см'Ьркам 
<<Шморгаю; нюхаю (табаки тощо); хлищу; 
дудЛЮ>>, СМ'Ьркач <<П'ЯНИЦЯ•>, М. ШМрКа 
<•Шморгає носом, посапує; попиває (на
пій); смокче, качає (насосом)•>, [смрка] 
<<ТС.•>, схв. шмfжати <<Шморгати носом; 
утягати носом щось; качати насосом•>, 

СЛН. smfkati <•ШМОрГаТИ НОСОМ; пускати 
соплі з носа; пирхати; хникати», цсл. 
СМр'ЬКА'Гt1 <<СЯКаТИ•>, tМр'ЬК'Ь <<СЛИЗ, СОП

Лі•>; - ймовірно, виникло з питомого 
укр. *шмаркати під впливом запозиче
ного з польської мови [смарк] <<Соплі» 
для підкреслення експресивно-негативно
го забарвлення слова; п. smarkac <<пуска
ти соплі з носа; мати нежить•> продов
жує псл. *sm"rkati, споріднене з лит. 
smurgas <<СОПЛі>>, smurkstinti <•Забруд
НИТИ>>, перс. morg <<СОПЛі>> і, МОЖЛИВО, 
з лат. mOcus (нар.-лат. muccus) <<СЛИз, 
мокротиння», гр. J.IU~a нс.» (Machek 



шмарки 

ESJC 562); пов'язання з н. Schmirgel 
<<ТЮТЮНОВИЙ ОСаДОК у мундштуку ЛЮЛЬ
КИ; слизовий осадок у трубі духового ін
струмента•> (Zupitza GG 1 37) малоймо
вірне.- Фасмер ІІІ 691; Bri.ickпer 503; 
Юuge-Mitzka 665.- Див. ще шмор
гати. - Пор. смарк. 

шмарки - див. шмаркати. 
[шмаркотйння] (бот.) <<паслін чор

ний, Solaпum пigrum L.•>; - утворене 
лексико-семантичним способом від шмар
котИння <<Мокрота, соплі•>; назва рос
лини МОТИВУЄТЬСЯ СЛИЗИСТИМ СОКОМ ЇІ 
плодів (пор. також пасл{н, що розгля
дається як префіксальне утворення від 
слИна).- Фасмер ІІІ 212.- Див. ще 
шмаркати. 

шмаровИдло <<Шмаровило (коло
мазь, мазут)•>; - бр. шмаравідла <<Шма
ровило•>; - запозичення з польської мо
ви; п. smarowidfo не.•> утворене від sma
rowac <<ШМаруваТИ>>. - Див. Ще ШМа
руватИ. 

шмарувати <<змащувати; усувати 
бруд; (розм.) ходити•>, [смарувати] <<зма
щувати•> Нед, шмаровИло, [смаровИло] 
<<Шмаровило•>, ст. шмарованье (1679); -
р. шмаровеіть <<мазатИ•>, бр. шмараваць 
<<ШМаруваТИ>>, П. smarowac, СТ. szmarowac, 
СЛЦ. [smarovac), ВЛ. smorac, (smarac), НЛ. 
smaras <<ТС.>>; - ЗаПОЗИЧеНе З НіМеЦЬКОЇ 
мови, можливо, за посередництвом поль

ської; свн. smir(w)eп ( < двн. smirweп) 
<<Шмарувати, змащувати», снн. smereп 

«ТС.•> споріднені з дангл. smierwaп, 
дicJJ. smyrva, smyrja <<мазатИ•>, двн. днн. 
дфранк. smёro <<ЖИр, смалець•>, дфриз. 
smёre <<ГНіЙ•>, дангл. smeoru <<ЖИр, сма
лець, сало•>, англ. smear <<Мазь, жир•>, а 

також і з гр. щ.н)рн~ <<Наждак•>, J.ІUpi~w 
<<Натираю до блиску, мащу•>, тох. В ~mare 
«гладжу, розгладжую•>, дірл. smi(u)r <<кіст
ковий мозоК•>, лат. medulla ( < *(s)merйlla) 
«кістк.овий мозок; стрижень (стебла)•>; іє. 
*smeru- <<ЖИр•>; до переносного значен
ня <<Ходити» в укр. шмарувати пор. 
бuти Ноги <<ХОДИТИ•>, чесати <<іТИ», 
дати драла <<утекти•> (останнє утворе
не від дерти). - Шелудько 57; Фас
мер IV 458; Вгі.ісkпег 503; Кluge
Mitzka 663, 665. 

шмекнуть 

[шмарsіти] ~кидати•>, [шмарити] не.•>, 
[шмарнутu] <<кинути•>; - р. [шмаритьІ 
<<бити, особливо батогом, пугоЮ•>, ч. 
[smarnut'] <<ударити батогом•>, слц. smarit' 
<<КИНуТИ•>, smarat' <<КИДаТИ•>, ВЛ. smarnyc 
«злегка вдарити•>; - можливо, запози

чення зі словацької мови; західнослов'ян
ські слова пов'язуються з н. Schmarre 
<<Шрам, рубець•>, утвореним від schmieren 
<<Шмарувати, змащувати; (перен.) би
ТИ•> (Machek ESJC 617). - Фасмер lV 
458. - Див. ще шмарувати. 

шмат <<Частина чогось; кусоК•>, [сматІ 
«ТС.>> Кур, шмата <<КЛаnоть; ганчірка•>, 
шматИна не.; [штука білизни]•> Ме, 
шматка <<Шмата•>, (шматнИк] <<ДОМОТКа
на ряднина, в якої основа нитяна, а 
уток зі смужок різних ганчіроК•> ЛЖит, 
шматок, [шмат6шник] <<ГанчірНИК>> Нед, 
ШМаття <<ШМаТКИ; [біJJИЗНа, ОДЯГ; ЛаХ
міття; речі]•>, шматура <<Шматок; скиб
ка•>, [шматур'я] <<шматки•>, шматурн
ка <<Шматок; скибка•>, [шматЯнка] «Ган
чірка•>, (шматЯl) <<ганчірник•>, ошмат
тя, [шмататu <<шматувати•>, [шмат
кувати] «ТС.•>, шматувати, [шмат] 
(присJJ.) <<багато, велика кількість (чо
гось)•>; - р. [шмат] <<шматок, скибка; 
частина; відстань•>, бр. шмат <<Шматок; 
багато•>, п. szmat «Шмат(ок); [багато]•>, 
(smat) <<ШМаТОК ЧОГОСЬ ПЛОСКОГО•>, СЛЦ. 
[smata] <<ганчірка; клапоть•>, [smaty] (мн.) 
<<ОдЯГ•>; - видозмінене запозичення з 
німецької мови (можливо, за посеред
ництвом польської); н. [Schnat(e)] ( < двн. 
(пізнє) snatta) <<відрізок (чогось); моло
дий зрізаний пагін; просіка, межа» по
в'язане зі швейц.-нім. [schnatzen] <<вирі
затИ•>, сnорідненим з ірл. snass <<Поріз; 
удар•>, кімр. naddu <<ріжу•>; всі ці форми 
зводяться до іє. *snadh- <<Нарізати, ви
різати•>; пов'язаННЯ Зі ШВ. sma <<МаЛИЙ>>, 
smatting <<МеНШИЙ•> (Горяев 424), ЯК і З 
ч. smatati / hmatati <<торкатися, обма
цувати•> (Bri.ickner 551; Holub-Kop. 372), 
сумнівні. - Фасмер lV 458-459; Пре
обр. 11, вь1п. последний 101; Matzenauer 
329; Кluge-Mitzka 668. 

[шмекнуть] (про зайця) <<ШМигнути, 
раптово і злякано пробігтИ•> ЛЧерк; -
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шмельц 

експресивне утворення, можливо, пов'я
зане зі шмигнути; пор. бр. [шмь'tкаць] 
<<ховатися, тікати•>. 

шмельц <<емаль, палива; брухТ»; -
п. szmelc <<брухт; ст. емаль, палива•>, ч. 
(розм., заст.) smelc <<емаль•>; - запози
чення з німецької мови; н. Schmelz 
<<емаль, палива•>, Schmelze <<плавка•> утво
рені від schmelzen <<танути, плавитися, 
розтоплюватися», спорідненого із свн. 

smёlzen «ТС.•> ( < пгерм. *smeltan), данг л. 
meltan, англ. melt «ТанутИ•>; далі зіста
вляється З Гр. J.ІЕЛООJ.ІШ <<рОЗТОПЛЮЮСЯ•>, 
дінд. mrdub <<м'який, ніжниЙ•>, лат. mol
lis ( < *moldvis) <<м'якиЙ•>, псл. *mold"Ь, 
укр. молодИй.- St. wyr. obcych 731; 
К!uge-Mitzka 663. - Пор. емаль, мо
лодИй, смалець. 

шмерrель1 <<НаждаК•> Нед;- п. szmer
giel, Ч. (розм.) smirg!, СЛЦ. smirge!, болr. 
шмИргел, м. шмиргла, схв. шмuргл, 
smlrgla, слн. (розм.) smirgel; - запози
чення з німецької мови; н. Schmergel, 
Schmirgel <<Наждак•> походить від іт. 
smeriglio «ТС.•>, яке продовжує елат. 
*smirilium, пов'язане з первісним елат. 
smyris <<Наждак, корунд•>, запозиченим з 
грецької мови; гр. пізнє GJ.!Upн;; «ТС.•> ети
мологічно нез'ясоване. - Кluge-Mitzka 
663, 665; Frisk 11 751. 

[шмерrель2 ] (бот.) ~кульбаба, Ta
raxacum L.; жовтець, Ranuпculus L.•> 
Нед; - неясне. 

[шмердавка] <<нежить•> Нед, [шмИр
давка] <<ТС.•> Шух; - не зовсім ясне; 
можливо, експресивне утворення на 

основі синонімічних шмарката, шмарки 
і под. -Див. ше шмаркати. 

[шмИга1 ] <<дощечка, шо служить ку
томіром при набиванні млинового ка
меня; дощечка як міра натягання обода 
в колесі•>, [шмИга] «ТС.•>, [шмигувати] 
<<вирівнювати камінь у млині•>, [шмИ
гувати] <<ТС.•>; - П. smiga <<буроВИЙ Ша
блон; вид косинця, шо рухається на осі; 
теслярське знаряддя (кутомір).>, [szmiga] 
«ТС.•>, ВЛ. (smiha] <<Кутомір•>, НЛ. smiga 
«ТС.•>; - запозичення з німецької мови; 
н. Schmiege ( < свн. smiuge) <<кривина, 
вигин, схил; кутомір; складаний метр•> 
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шмИліти 

утворене від schmiegen <<Притискати(ся), 
лрилягати, гнутися•>, шо є словом пра

германського походження (пор. гол. 
smuigeп, дангл. smOgan, дісл. smjuga), 
спорідненим з псл. smykati, smuga, укр. 
смИкати, смуга. - Кluge-Mitzka 664; 
Vries AEW 520. - Див. ше смИкати, 
смуга. 

шмИга2 (у виразах: до шмИги, під 
шмuгу <<до ладу•>, не до шмИги <<Не до 
ладу•>), [чмИга] (у виразах: до чмuги <<до 
ладу•>, Не до ЧМUги <<Не ДО ладу•>), ( ЧМU
га, шмuга] <<Лад•> Бі; - п. smiga [у ви
разі nie do smigi] <<НеСТОСОВНО, невчас
НО; (кому) не до смаку•>; - пов'язане 
зі шмИга 1 <<дощечка, яка служить для 
вимірювання•>, отже, вираз мав первіс
но означати <<не стосовний до шмиги, 
не відповідний щодо міри•>, шо пізніше 
набуло ширшого значення <<недоладний; 
не до ладу•>. -Див. ше шмИrа1 • 

[шмИrа] <<пастка для болотяних пта
хів•>, [смuга] не.•>; - очевидно, спорід
нене зі смИкати; r, можливо, під впли
вом шмИгати або назв дзuга, шuга 
і под. -Див. ше смИкати. 

шмИпіти ~швидко йти; шугати, ша
стати•> СУМ, Нед, шмиглЯти, шмигну
ти, шмигонути, [ чмuга, ШМUга] <<ЖіН
ка легкої поведінки•> Пі, [шмuга] <<ТС.•> 
Нед, [шмИгалка] «J1озина; побігайка•> До, 
[шмuгний] <<Моторний, швидкий•> Нед, 
шмиг <<вигук на позначення шмиган

НЯ•>; - р. шмь'tгать <<Шмигати•>, [смь't
гать] не.; терти; шморгати (листя з гіл
ки, верхівки конопель)•>, бр. шмь'tгаць 
<<шмигати•>, [цмь'tгаць] <<ТС.•>, п. [szmyg
nqc] <<ШМИГНУТИ>>, боJІГ. шмугвам <<ШМИ
ГаЮ•>, схв. шмИгнути <<Шмигнути, вислиз
нути, утеКТИ•>; - ПСЛ. smygati <<ШВИДКО 
рухатися•>; - споріднене з лтс. smOdzis 
<<рід комахи, повзуче створіння•>, данг л. 
smugan <<(про)шмигнути•>, дісл. smjuga 
«ТС.•>, СНН. smuken <<ПОВЗаТИ•>, діСЛ. smey-' 
kinn <<Повзаючи•>, гол. smokkelen <<Чату
вати, чигатИ•> і, можливо, також з н. 

schmuggeln <<провозити контрабандою•>; 
і є. *smeug- / smeuk- <<слизький; ковзнути, 
прослизнути•>. - Фасмер ІІІ 694-695, 
lV 461. - Пор. смИкати. 



шмиrола 

[шмиrола] (орн.) <<дрізд чикотень, 
Turdus pilaris І..>> Нед; - неясне. 

[шмйкати] (табаки) <<нюхати (таба
ки)>> Нед; - р. [шмь'tкать] нуди й сю
ди носити; чигати; нюхати, винюхува

ТИ>>, бр. [шмь'tкаць] <<ховатися, тікатИ>>, 
ч. [smykati] <<тягти>>, сJщ smykat' sa <<ков
затися•>; - експресивне утворення, по

в'язане, можливо, зі смИкати (див.). 
[шмйлити] (у виразі шмИлити губ

ки <<стискати губки, кокетуючи•> ); - ма
буть, запозичення з німецької мови; н. 
schmolleп <<дутися, копилити губи, ве
редувати; (заст. або діал.) усміхатися•> 
споріднене із свн. smieleп <<усміхатися•>, 
гол. (заст.) smuyleп «ТС.•>, пгерм. *smеu
<<усміхатися•> і далі, можливо, з псл. 
*smijati s~. укр. сміЯтися. - Шелудь
ко 57; Кluge-Mitzka 665, 666. 

[шмир'J <<Шерех, шум•> Нед; - за
позичення з польської мови; п. szmer 
<<шурхіт, шелест (листя)•> пов'язане зі 
szemrac <<ШелестітИ•>, очевидно, звуко
наслідувального походження. - Bruckпer 
547, 551. -Див. ше шемрати. 

(шмир2 ] (бот.) <<СТОКОЛОС ПОЛЬОВИЙ, 
Bromus arveпsis L.•>: - п. [szmyr, smyr] 
<<Верес, СаІІuпа Salisb.•>, [szmyr] <<Чеб
рець, Thymus L.•>, схв. шмир <<Частуха 
подорожникова, Alisma plaпtago-aquatica 
L.•>; - неясне. 

[шмйткйй] <<Швидкий, моторний•> 
Кур, Г; - п. [szmytki] <<СПритний; пруд
кий; швидкиЙ•> (з укр.?); - експресив
не утворення, шо виникло, очевидно, 

внаслідок контамінації слів швидкИй та 
меткИй. 

[шміrалець] (зоол.) <<вуж, Coluber; 
мідянка, СогопеІІа austriaca Laur.•> ВеЛ; -
експресивне утворення від шмИ.rати 
<<шугати•> (див.). 

[шміrлий] <<стрункиЙ•> ВеЗа, [шмИ.r
лий] нс.•> ВеЛ, [шмuглий] нонкий та 
гнучкий; жвавий•> Нед, [шмигленький) 
4Худий; жвавиЙ•> тж; - запозичення з 
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; П. smigty <<СТруНКИЙ; 
проворний; гнучкиЙ•> пов'язується зі 
smagty <<Стрункий, гнучкий, тонкий; за
смаглий, чорнявиЙ•>, smaga <<спрага•>. -
BrUckпer 502-503, 533. - Див. ще 
смага'. 

шморгати 

[шміrнути] ~кинути•> ВеЛ; - запо
зичення з польської та словацької мов; 
П. smignqC <<ХЛЬОСНУТИ, стьобнути; ШМИГ
нути; [кинути з усієї сили].>. слц. [smih
пut'] <<ХЛЬОСНУТИ, стібнуТИ» зістаВЛЯ
ЮТЬСЯ з лит. smeigti <<Втикати, всаджу
вати (про щось гостре, напр. ніж); хльос
кати, стібати•>; п. smignqc пов'язується 
зі smagac, яке розглядається як похід
не від smaga <<спрага•>, спорідненого з 
укр. смага _ <<Те.» (Bruckner 533). -
Machek ESJC 617. -Див. ще смага'. 

[шмовда] (бот.) <<мітлиця, Agrostis 
spica-venti L.•> ВеЛ, Mak; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане зі смовдь (див.). 

[шмондя] <<Неохайна людина; амо
ральна жінка.>; - р. [шмоня] <<Ледар•>; 
- не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
н. (арг.) Schmu «Невтримне базікання; 
пусті обіцянки; нечисті заробітки•>, шо 
походить від гебр. semCi'a (мн.) (<балач
КИ•>, (букв.) <<Почуте•>. - Фасмер lV 460; 
Кluge-Mitzka 666. ~ Пор. шманати. 

[шморга] <<смуга•> Нед, [шморганИ
стий] <<смугастий•>, [шморгатий] «стро
катиЙ•> Нед; - зворотне утворення від 
ШМОргати <<ХЛЬОСКаТИ, бИТИ•>; Первісне 
значення <<смуга (від удару)•>. - Див. 
ще шморгати. 

ШМОрГаТИ <<іЗ ШУМОМ утягуватИ НО
СОМ повітря; смикати; бити, хльоскати; 
обчищати шось (переважно стебла рос
лин від листя), смикати рукою; шмига
ТИ•>, [шморгавка) нерлиця•>, [шморгr)н] 
<<ХИтрий хлопець», шморг (виг.) <<Смик; 
шморг (носом); хльос; шмиг•>, [зацморк, 
зачморк] ~зашморГ•> Нед, [зачморком) 
(присл.) <<За допомогою зашморгу•> Нед, 
зашморг, ЗаШМОргувати <<ЗаТЯГаТИ (за
ШМОрГ і под.)•>, обшморгувати <<обди
ратИ•>, [пошморг] <<смикання; подряпи
на; сліди полозів на дорозі•>, [п6шмор
га] <<суканий ремінець•>, [пошморгом] 
(присл.) <<Зісковзнувши, зірвавшися•>; -
р. [сморгать) <<шморгати (носом); очи
щувати прут від листя, мотузок від ко
стриці•>, [шморгать] <<смикати; терти•>, 
[шморгнуть) ~шморгнути (носом)•>, бр. 
шморгаць <<шморгати (носомk [см6р
гаць] <<Часто шморгати (носом)•>, п. 
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шморгель 

[smorgac] <<щипати, рвати; nити (горіл
ку); кидати; шморгати (носом); обривати 
(листя)•>, ст. smargnqc <<із шумом махну
ти•>, болг. см'Ьркам <<шморгаю носом•>, 
м. шмрка «ТС.•>; - псл. І *sm•rgati]; -
СПоріднене З ЛИТ. smurgas <<СОПЛі•>, 
smurglis «ТС.•>, smuf"glius <<НеХЛЮЙ, шмар
кач~, лтс. smurgat «бруднити~. smui"ga 
<<бруд•>; припускається звуконаслідуваль
не походження. - Преобр. 11 338; Фа
емер ІІІ 691, lV 460. - Пор. сморг, 
шмаркати. 

[шморгель] <<ПИріг із гречаного боро
шна, смажений на олі1•> Нед; - неясне. 

[шморшок] (бот.) <<лісовий (їстівний) 
гриб зморшка, Morchella Dill.•> Па; -
результат фонетичної видазміни первіс
ного [*сморжок], похідного від [сморж] 
<<Гриб зморшка•>. -Див. ще сморг. 

[шмуглЯти] <<Натирати; тіпати (коно
плі, льон).>. [шмулЯти] «ТС.•>, [шмуль
гати] <<натирати•>, [шмулЯнкаІ <<жменя 
очищених конопель або льону•> Нед; -
бр. шмуляць <<(про одяг) витирати; (про 
шкіру) шмугляти•>, п. рідк. szmulac 
<<заяложувати; бруднити; витирати (по
верхню чогось)•>, болг. [шмуля, жмуля] 
<<рву фрукти з листям та гілками; ко

ротко стрижу•>, [смуля] <<зриваю швидко 
плоди або листя; зриваю плоди з листям•>, 
[(о)мулвам, (у)мулвам, (из)мулвам] 
«вибираю зерна з кукурудзи; зриваю з 
дерева плоди з листям та гілками•>; -
псл. [smuliti, smuljati] <<робити безро
гим; позбавляти вух, хвоста, шерсті•> 
< іє. *кеm- /кm-; - СПОріднене З ЛИТ. smu
las (<безрогий, шутиЙ•>, smulis (<безро
гий бик, бугаЙ•>, smulё <<безрога коро
ва•>, ЛТС. smau!s <<безроГИЙ•>, smaU!e, 
smaule <<Корова безрога або З облама
НИМИ рогаМИ•>, діНД. sama- <<безроГИЙ, із 
ще НеВИрОСЛИМИ рогаМИ•>, samala- <<Недо
ЛіК, шкода•>, гр. ХЕJ.І<Х<;; <<молодий олень 
(двох років)•>, двн. hinta (<*кem-ti-), н. 
Hinde <<самиця оленя•>; укр. шмуглЯти 
виникло зі [шмулЯти], можливо, під 
впливом шмиглЯти. - Bernard Балк: 
езикозн. lV 81-84; Младенов 695; 
Fraenkel lO 15-1 О 16; Pokorny 556, 929. 
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шнепа 

юмуклер <<ПозументнИК•>, шмуклЯр 
«ТС.•> Нед, шмуклЯрня <<Майстерня по
зументника•>, шмуклЯрство не.; крам
ниця позументника•> Нед; - р. шмук
лер, п. szmuklerz; - запозичення з 
німецької мови; н. Schmuckler <<позумент
ник, виготовлювач nрикрас•> утворене від 
Schmuck <<Прикраса•> (снн. smuck 
«ТС.•>), спорідненого із свн. smilcken 
<<Стискати, щільно обіймати, притискати•>, 
свн. smiegen не.; охоплювати, облягати 
(про одяг); обвиватися (про рослини)~. 
( н. schmiegen <<те. •>) - словом прагер
манського походження, спорідненим із 

псл. smuga, укр. смуга. - Шелудько 57; 
Фасмер lV 460; Bruckner 551; Kopa
linski 947; Кluge-Mitzka 664, 666. -
Див. ще смуга. 

[шмутер] <<Не звитий лист капусти•> 
ВеБ; - неясне. 

шмуцтИтул <<аркуш перед титуль
ним аркушем книги•>; - р. шмуцтИ
тул, бр. шмуцть'tтул, п. szmuctytut, 
болг. шмуцтитул; - запозичення з ні
мецької мови; н. Schmutztitel <<Шмуц
титул•>, (букв.) <<заголовок, що захищає 
від забруднення•> - складне слово, утво
рене з іменників Schmutz <<бруд•>, спорід
неного з гол. smutt, англ. smut <<бруд•>, 
дінд. mudira-, сірл. muad <<хмара•>, гр. 
J.IUOO<;; <<СИріСТЬ•>, JІИТ. maudyti <<КупатИСЯ•>, 
псл. myti, укр. мuти, і Titel «заголовок; 
тит~JІ», що походить від лат. titulus. -
СІС 932; Kopalinski 947; Кluge-Mitzka 
667; КІеіn 1463. - Див. ще мИти, 
тИтул. 

шнек <<гвинтовий конвеєр•>; - р. 
болг. шнек, бр. шнзк, ч. слц. snek; - за
позичення з німецької мови; н. Schnecke 
<<ШНек; слимаК•> споріднене з двн. snah
haп <<ПОВЗТИ>>, НН. snigge <<СЛИМаК•>, СаНГЛ. 
snegge «ТС.•>, дангл. snaca <<Змія~. англ. 

snake, ді сл. snakr, snokr нс. •>, s:JKi зво
дяться до пгерм. *sneggan <<слимаК•>, а 
також - поза германськими мовами -
споріднене з дірл. snaighim <<(я) пов
зу>>. - СІС2 932; Holub-Lyer 469; Кlu
ge-Mitzka 667-668, 669. 

[шнепа] (орн.) <<Вальдшнеп (слук
ва), Scolopax rusticola L.•> НеД, ВеНЗн, 



шийпорити 

-Шарл, [шнап] ВеНЗн, Шарл, [шнеп] 
ВеНЗн, Ішняп] не.•> ВеУг; - нл. snepa 
не.•>; - запозичення з німецької мови; 
н. Schnepfe <•вальдшнеn•> пов'язане з н. 
Schnabel <•дзьоб•>, двн. snabul, гол. snavel 
(sneb) «ТС.•>, дфриз. snavel (snabba) 
<<рОТ», а також з дангл. nebb «дзьоб; об
личчя•>, англ. neb, nib <•дзьоб, вістрЯ•>, 
дісл. nef «НіС•>, які зводяться до пгерм. 
*(s)nap-; назва птаха мотивується вели
ІSИМ дзьобом. - Шелудько 57; Schuster
Sewc 1463-1464; Кluge-Mitzka 667, 
670; Fraenkel 851-852; Vries AEW 
406. - Пор. вальдшнеп. 

шийпорити - див. шнупорити. 
[шнйрити] <<Шугати•>, [шнирЯти] 

<•розмишляти, розшукувати; поспішатИ, 
відлітати•> Нед, [шнuтиІ <•nоспішати, 
віДJІітати•> Нед; - р. шнь'tрить <<Поквап
JJиво ходити, рухатися в різних напрям
ках; сновигати•>, шньtрЯть не.; [штов
хати]•>, бр. шнь!рьщь <•Нишпорити; шас
тати, никати•>, п. [sznyrzyc] <•нишпорити; 
шукати•>; - очевидно, образно-онома
топеїчне утворення; пор. н. schnurren 
<•дзижчати, густи; мурчати (про кішку)•> 
( < свн. snurren не.•> ); р. шньtрЯть збли
жується з ньtрЯть (Фас мер-Трубачев lV 
462-463); пов'язання російського сло
ва з р. снавать (Потебня РФВ 4, 207), 
дісл. snoora, snuora <<НЮХаТИ>> (Грот 
Фил. раз. І 468), з н. schnurren (Горяев 
424; Грот, там же) непереконливі. -
Преобр. 11, вь1п. последний 102. 

[шнйрка] <<залізниця•>; - очевидно, 
експресивне утворення від шнuрити 
«nоспішати•> (про паровоз), пор. і р. 
шнь'tрить <<рухатися в різних напрям
ках; сновигати•>. -Див. ще шнйрити. 

шніцель (кул.) <<Відбивна або руб
лена КОТ ЛЄТа•>, ШНUцель; - р. ШНU
цель, бр. шніцзль, п. sznyce І, ч. ( розм.) 
snic\, snyc\, СЛЦ. (розм., заст.) snice\, 
snic\'a, болr. ШНUЦеЛ, М. ШНицла; - за
ПОЗИЧЄННЯ з німецької мови; н. Schnitzel 
<<Шніцель•> є демінутивною формою імен
ника [Schnitz] <<Відрізаний шматок•>, утво
реного від schnitzen <<різати•>, інтенсива 
до schneiden «ТС.•> (двн. snidan, днн. 
snїthan, гол. snijden, дфриз. snїtha, 
дангл. snToan, дісл. snioa, гот. sneipan 

шннвка 

«ТС.•>), спорідненого з ірл. snёid <<Ма
лий, короткиЙ•>, укр. [сніт] «Колода•>.
Фасмер IV 462; Чернь1х ІІ 419; Кluge
Mitzka 669, 671; Paul DWb. 522; Vries 
AEW 524. - Див. ще сніт. 

[шнупорити] <<ретельно розшукува
ТИ» Нед, [шнuпорити] не.; розумітися 
на чомусь•>; - можливо, запозичення з 

німецької мови; н. schnuppern <<Нюхати, 
вистежувати, сопти•>, мабуть, пов' язане 
зі [Schnuppe] <<Нежить; морда•>, ·спорід
неним з н. Schnupfen <<Нежить•>, а також 
із дісл. snoppa <<морда•>, лат. nautare <•nла
вати•>, дінд. snauti <<Капає•>, гр. vtw «ПЛИ
ву•>, сірл. snuad <<річка•>, які зводяться до 
іє. *sneu- <<Текти•>; може розгJJядатися, 
однак, як експресивний варіант дієслова 
нИшпорити (див.). - Кluge-Mitzka 
672-673. 

шнур «тонка вірьовка; одиниця вимі
ру землі•>, шнурівка, шнуровИці <<Корсет; 
шнурівка•>, шщ}ровиlf;Я <<ШНурок; шну
рівка» Нед, шнурок, Ішнур6ванєІ <•шну
ровання; шнури•> Нед, [шнурування] <<Ві
рьовка ДJІЯ ув'язування соломи, сіна, сно
пів і т. ін. на возі•> Па, шнурувальний, 
[ шнуркувати J <•оздоблювати сукно кольо
ровими шнурками•>, шнурувати, шнуру
ватися, [зашнурок) <<Зашморг•>, [зашнур
ний) <•зашнурованиЙ•> Я; - р. бр. болг. 
м. шнур <<ШНур•>, п. sznur <<шнур; оди
ниця ВИМіру землі•>, Ч. snura <<ШНур•>, 
СЛЦ. SПUГа, ВЛ. SПОГа, НЛ. SПОГа, ПОЛаб. 
sni.Jr не.•>, слн. snerovec; - запозиче
не з німецької мови, можливо, за посе
редництвом польської; н. Schnur ( < свн. 
snuor, двн. snuor <•шнур•>) є словом пра
германського походження, пор. снідерл. 
гол. snoer <<Шнур•>, дангл. snёre <<струна 

арфИ•>, дісл. snori <<сплетений канаТ», 
гот. snorjo «Кошик, сітка•>; - споріднене 
З ЛИТ. naras <<ПЄТЛЯ•>, ТОХ. fire <<ШНур, 
нитка•>; іє. *(s)пer- <•nлести, витИ•>. -
Шелудько 57; Фасмер lV 462; ЧерньІх 11 
419; Bruckner 551; Holub-:-Kop. 373; 
Holub-Lyer 469; Schuster-Sewc 1464; 
Младенов 695; Mikl. EW 341; Bezlaj 
ESSJ lV 88; Кluge-Mitzka 673. 

[шнЯвка] (зоол.) <<ВИД жаби•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане зі 
[шнЯ.rа, шнЯга] <<ропуха•> (див.). 
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[шннrа] (зоол.) <<ропуха, Bufo•> Нед, 
[шнЯга] (зоол.) <<ТС.•>; - п. szпiaga <<Жа
ба.>; - з огляду на r, не виключено за
позичення з польської мови; п. szпiaga є 
словом нез'ясованого походження; мож
ливо, походить від н. Schпecke <<слимаК•>, 
пор. також нн. Schпake «ВУЖ•>, дангл. 
sпаса, англ. sпake <<ЗМіЯ•>. - Див. ще 
шнек. 

[шннпати] <<пересуватися, шльопа
ючи взуттям•> Па; - експресивне утво
рення, можливо, пов'язане зі шлЯпати 
(див.). 

[шобортати] <<Скребти; ритися, ко
патися, шукати•> Нед, [шубортати] 
<<ритися, копатися, шукати•> Нед; - не 
зовсім ясне; можливо, звуконаслідуваль
не утворення (пор. шкереберть); не ви
ключено також афективне походження, 

пор. подібне за семантикою і формою 
пор пати. 

[шовболь] (виг.) <<шубовсть•> Нед; -
звуконаслідувальне утворення, можли
во, пов'язане з вигуком шубовсть. -
Пор. шубовстати. 

Ішовдер] <<шинка з передньої сви
нячої ноги•> ВеУг, [шовдра] «rc. ВеУг; 
шинка ВеЛ•>; - п. szotdra <<шинка•>; -
фонетично адаптоване запозичення з 
німецької мови, можливо, за посеред
ництвом польської або угорської (уг. 
sodar, soldar, solder «ТС.>> ); н. Schulter 
<<плече•> (свн. schulter, schulder «ТС.•>, двн. 
scultra, англ. shoulder) споріднене з гр. 
О"ХаА\<;; <<ЛОПаТа>>, ан.аМЕІV <<КОПаТИ, роз
пушувати землю мотикою•>; зводиться до 

іє. *(s)kel- <<різати•>. - Barczi 272; КJuge
Mitzka 683. -Див. ще колоти, скала1 • 

шовінізм <<Проповідь національної 
виключності одних націй і цькування 
інших•>, шовініст, шовіністИчний; -
р. шовинuзм, бр. шавін[зм, п. szowi
пizm, Ч. sovinismus, СЛЦ. sovinizmus, 
вл. нл. sowinizm, болг. ШОВUНUЗ'ЬМ, м. 
ШОВUНUЗаМ, СХВ. ШОВUНUЗаМ, СЛН. sovi
n(zem; - заnозичення з французької мо
ви; фр. chauvinisme <<Шовінізм, шовіністич
ниЙ•> утворене від прикметника chauvin, 
nохідного від nрізвища наnолеонівського 
солдата Нікола Шовєна . (Nicolas Chau-

450 

шовк 

vin), який під час єгиnетського nоходу 
1798-1801 рр. відзначився особливою 
жорстокістю до арабського населення і 
згодом за ставлення до Наполеона, якого 
обожнював, був висміяний у карикату
рах і у водевілі Каньяра <<Трикольорова 
кокарда •> (\83 І); прізвище Cha uvin nо
ходить від латинського власного імені 
Calvїnus, сnорідненого з calva <<Череn•>, 
nсл. *go\va, укр. голова; ПОСередНИЦТ
ВО німецької мови (н. Chauvinismus 
<<ШОВіНіЗМ>> - Фасмер rv 464) не обов'яз
кове. - СІС2 932; Кравчук УМШ 
1957/4, 81; Чернь1х П 419; Младенов 
695; Dauzat 167; КІеіn 271. - Див. ще 
голова. 

шовк' <<волокно від шовкопряда; nря
жа й тканина з цього волокна•>, [шов
ка] <<СИта у МЛИНі•>, [шовк[вка] <<ШОВ
кова шаnка; шовкова нитка•>, шов

ківнИк, шовківнИцтво, шовковИк, шов
ковина, [шовк6внuця] <<ШОВКова nряжа•> 
Нед, [шовкун] <<ШовковиК•> ЛЧерк, шов
чатка (ент.) <<ВИд молі (Trombidium ho
losericeum)•> Нед, [ш6вчuна] <<шовко
вина~ Г, Нед, шовківнuчий, шовко
вИстий, [шовковнuстий] <<nодібний до 
шовку•> Нед; - р. шёлк <<ШОВК•>, бр. 
шоfjк, др. шьлк'Ь «ТС.•>, п. [szotkowy] <<Шов
ковиЙ•> (зі східнослов'янських мов); - за
гальновизнаної етимології не має; мож
ливо, походить від дісл. silki <<ШОВК•> або 
двн. silecho чи дангл. sioluc «ТС.•>, які за 
посередництвом лат. sёricum <<ШОВК•>, sё

rkus <<ШовковиЙ•> пов'язані з гр. arJptx6<;; 
<<Належний до серів; шовковиЙ•> і ~~р 
(~ГJро<;;, звичайно мн. ~~рє,<;;) <•Китай; 
китайці (сери).>; гр. ~~р - етнонім не 
зовсім ясного походження, можливо, 
пов'язаний з кит. sї (se) ( <*sir) <•ШОВК•> 
(пор. монг. sirkek, маньчж. sirghe, кор. 
sir «ТС.•>); існує також припущення про 
запозичення др. шьлк'Ь з якоїсь східної 
мови і про слов'янське походження 
дісл. silki, дангл. sioluk (КІеіn 1444; Jo
hannesson 1152; Schrader IF 17, 34; 
Holthausen Awn. Wb. 243; Falk-Torp 
966, проти Фасмер IV 423); припущення 
безпосереднього зв' язку між шьлк'Ь і 
монг. sirkek (Schrader Reallexikon П 383) 
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проблематичне. - Фас мер-Трубачев lV 
423-424; Vries AEW 475; Walde
Hofm. П 521; Frisk ІІ 697. 

[шовк2 ] (дикий) (бот.) <<асклепій си
рійський (ваточник, Asclepias cornuti (sy
riaca) Decsп.•> Mak, [шовківка! «ситник 
трироздільний, Juпcus trifidus L.•> ВеНЗн, 
Mak, Ішовковатиця] <<баговиння, Con
ferva rivularis Fr.•> ВеНЗн, Mak, шовко
ватицьоваті <<Coпfervaceae•> Нед, Mak, 
[шовковать] <<баговиння, Conferva rivu
laris Fr.; Claclophora viadrina; (сітковата) 
Hydrodictyon utriculatum•>, [шовковиця] 
<<баговиння, Conferva rivularis Fr.; смо
ковниця (інжир), Ficus carica L.•> Mak, 
[шовчина] <<асклепій сирійський, Ascle
pias corпuti Decsп.•> Mak, шовчиноваті 
<<Asclepiadaceae (Asclepiadeae)•> Нед, 
Mak; - утворення, пов'язане з шовк 1 

на підставі різних подібних до нього рис 
рослин: шовк <<асклепій сирійськиЙ•> -
за шовкоподібний пух навколо насіння 
рослини (Анненков 52), шовк6ватиця, 
шавковать - за nодібністю тонких сте
бел рослини до шовкової нитки (Аннен
ков 105); шовковиця <<інжир•> - з огля
ду на пухнасте зі споду листя, подібне 
до шовку тошо. - Див. ше шовк'. 

[шовкатиІ <<говорити нерозбірливо, 
як беззубі•> Бі, [шокати] <<ТС.•>, [шовкун] 
<<беззубий; той, шо нерозбірливо гово
рить•> Бі; - звуконаслідувальне утво
рення. - Пор. шавкати, шокати. 

шовковиця (бот.) <<Morus L.•>, [шов
ковниця] (бот.) Mak, шовкун <<безплідна 
шовковицЯ•>, [шовковиця] не.; дика смо
ковниця; баговиння, кушир•>, шовкович
ний, шовковичні; - р. шелковица, бр. 
шаук6уніца; - похідне утворення від 
шовк; назва мотивується тим, шо листям 

рослини вигодавується тутовий шовко
пряд. -Див. ще шовк2 • 

[шовкунець] <<шевське знаряддя при
гладжувати підбори•>; - фонетичний ва
ріант іменника шолгун; виник унаслідок 
зближення з шовк. - Див. ше шолrун. 

[шоrнути] <<шугнути, дременути» Нед; 
- очевидно, аблаутна форма ( <*шег
нути) дієслова шугнути <<Швидко ру
шити, кинутися•>, пор. чесати : чуха
ти. - Див. ше шугати. 

шоколад 

шок <<сукупність загрозливих ознак 
у людини й ряду тварин унаслідок по
рушення нервової регуляції життєво 
важливих nроцесів•>, шокувати; - р. 
бр. болг. М. ШОК, П. szok, Ч. СЛЦ. sok; -
запозичене з французької мови (або з 
англійської через французьке nосеред
ництво); фр. choc <<поштовх, удар•> по
ходить від гол. schokken <<штовхати, 
трусити; хвилювати, розстроювати», спо

рідненого із снідерл. schocken <<Гойдати
ся•>, двн. scoc <<рух у вигляді поштовху, 
гойдання•>, днн. skocga <<гойдалка•>, зву
конаслідувальними за своєю природою; 

припущення (Dauzat 173; Kopalinski 947) 
про походження від англ. to shock <<ПО
трясати, шокувати•> менш імовірне, 
оскільки це слово англійські етимологи 
(див. КІеіn 1437) вважають запозичен
ням із французької мови. - СІС2 932; 
Чернь1х 11 419; Младенов 695; Vries 
NEW 622-623. 

[шокати] <<шавкати, шепелявитИ•>; -
звуконаслідувальне утворення, шо імі
тує шепелявлення. - Пор. шавкати, 
шовкати. 

[шоковйця] (бот.) <<сочевиця, Lens 
esculeпta Moench•> ВеБ, Mak, [шовко
виця] <<ТС.•> ВеНЗн, Mak; - експресивна 
видазміна первісного сочевИця; пор. інші 
фонетичні варіанти слова: сешевuцє, со
шовuця, чачавиця, шашовиця, шочо
виця, шушавиця та ін. - Див. ше со
чевИця. 

шоколад <<Порошок із насіння какао з 
цукром і пряношами», шоколадка, шо
кол.Яд, [ чоколада, чокол.Яда]; - р. шо
колад, заст. шоколат, чоколад, l чико
лад], бр. шакалад, п. czekolada, заст. 
czekolata, czekulata, czokolada, czokolata, 
Ч. СЛЦ. coko\ada, ВЛ. НЛ. soko\ada, боЛГ. 
ШОКОЛад, М. СХВ. ЧОКОЛада, СЛН. coko
\ada; - запозичене з іспанської мови за 
німецьким і французьким посередницт
вом (н. Schokolade, фр. chocolat); ісп. 
chocolate <<Шоколад•> (спочатку уживаний 
лише як напій) походить з індіанських 
мов Мексики, зокрема з мови нагуатл, де 
schokoatl означає <<напій з перебродже
ної кукурудзи•> (пор. і kakauatl <<Напій з 
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какао й кукурудзи•>); -1- в ісп. chocolate 
могло з'явитися під впливом назв інших 
індіанських напоїв (пор. possolatl <•напій 
із вареної кукурудзИ•>). - Фасмер IV 
465; Чернь1х ІІ 420; Преобр. ІІ, вь1n. 
последний 102; Holub-Lyer 119; Мла
денов 695; Кluge-Mitzka 674; КІеіn 279; 
Lokotsch EWA W 58. 

[шолгун] <•шевське знаряддя при
гладжувати підбори•>: - неясне. 

[шоловоріг] (зоол.) нритонія (рід 
слимака), Tritonium•> Нед; - неясне. 

шолом <•головний убір, переважно 
військовий, що захищає голову•>, шелом. 
<•шолом•>, [шелом.ок] <•(зменш.) від ше
лом.; поліська літня шапка з товстого до
машнього сукна у вигляді конуса•>, [шо
ломка] <<Велика бочка•> Нед, [шолом.ок] 
<•головний убір•> Нед, [шелом.енний] <•той, 
що трясе шоломом•> Нед, [шолом.uвий] 
<•nриголомшений, ошелешениЙ•> Нед, 
[шолом.uстий] <•nодібний до шолома•>, 
підшолом.ник, [пришолом.uти] <•Приго
ломшити•>; - р. ст. шелом. <•шолом (у 
ВОЇНіВ)•>, бр. СТ. ШаЛОМ. «ТС.•>, др. ше
ЛОМ.'Ь, п. ст. sztom, ч. [slem], болг. м. 
шлем., схв. шлujем., слн. slem (slem), 
ЦСЛ. ШЛі>М'Ь 1 ШЛН:М'Ь 1 ШЛЕМ'Ьj - ПСЛ. 
*selmo; - давнє запозичення з герман
ських мов; пор. двн. свн. днн. дфриз. 
дангл. hёlm, дісл. hja\mr, гот. hilms, н. 
He\m, англ. he\met; пгерм. *hёlma(z) <<ШО
лом•>, (букв.) <•nрикриття•> (можливо, спо
ріднене З дінд. sarman- <<ЗаХИСТ•>) утворе
не від дієслова *he\an <•Ховати, зберіга
ТИ•>, спорідненого з н. hehlen <•ховати, 
приховувати•>, лат. сё\о <•ховаю•>, co\or 
<•колір•>, гр. xaЛtnrтw <•обгортаю, за
криваю•>, дірл. ce\im <•ховаю, приховую•>, 
які зводяться до іє. *ke\- <•nриховувати, 
nокривати•>; існують також спроби пояс
нення слова як споконвічно слов'ян
ського, пов'язаного з псл. *хьlm'Ь, укр. 
[холм.], р. холм. (Соболевский РФВ 71, 
447; Mikko\a Ursl. Gr. І 177; Младенов 
695; BпJckner KZ 48, 194 ). --:- Фасмер IV 
424-425; Bri.Jckner 170; Skok ІІІ 405; 
Марть1нов Сл.-герм. взаимод. 52-53; 
Mikl. EW 338; К\uge-Mitzka 303. -
Пор. колір, шлем1 • 
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шоломниця (бот.) <•Scutel\aria L.•>, 
[шелом.ниця] «ТС.>> Mak; - р. шлем
ник, бр. шлем.нік; - можливо, неточ
на калька лат. scute\laria (від scutella 
<•чашка•>) або німецької назви рослини 
Helmkraut, (букв.) <•шолом-зіллЯ•>; назва 
рослини мотивується шоломоподібною 
верхньою губою квітки. - Анненков 
322; БСЗ 48, 102; Нейштадт 465. -
Див. ще шолом. 

[шолошій] <<Простак, роззява•> Нед; -
р. шалопай, шелапай <•Нероба, гульві
са•>; - не зовсім ясне; можливо, запо

зичення з російської мови; р. шалопай, 
шелапай можуть походити з первісного 
*шалобай <•базіка•>, складного слова, утво
реного З ОСНОВ дієслів шалumь <<Пустува
ТИ•>, шальи'і <•навіжений, шалениЙ•> і ба
ять <•баяти, говорити, казати•>, пор. р. 
[шалобай] <•незграбний грубий чоловіК•> 
(Булаховський Вибр. пр. ІІІ 410-411 ); 
пов'язання з фр. chenapan <•негідник, мер
зотник•>, що походить від н. Schnap
phahn <<розбійник•> (Korsch AfS\Ph 9, 670; 
Даль IV 1391 ), з холопсій <•наймит•> 
(Ильинский ИОРЯС 20/4, 157), з н. 
Sch\i.Jffe\ <•бродяга•> (Горяев 420), тат. 
sa\bak <•дурень•> (Mikl. ТЕ\ ІІ 163), узб. 
sa\pan <•Капловуха ЛЮДИНа•> або sa\pak 
<•ЛедачиЙ•> (Korsch AfS\Ph 9, 670) ма
лоймовірні. - Фасмер IV 400; Чернь1х 
ІІ 400. 

[шолопати] <•Їсти зерно (про качок); 
шарудіти, шелестіти; ритися в чомусь, 

перебирати щось; об'їдати щось (про 
тварин)•> Нед, [шолопот{ти] <•шаруді
ти, шелестіти» Нед; - бр. шалопаць <•ТЯ
мити, метикуватИ•>: - звуконаслідува
льне утворення. - Пор. шелепати. 

[шолостати] (ячмінь) <•очищувати 
товчінням•> Нед; - фонетичний варіант 
дієслова [холостати] новкти в ступі; 
очищувати від лушпайок (зокрема, про
со)•>, що виник, мабуть, під впливом слів 
типу шолупайка, шолупuна. - Див. ще 
холостИти, шолуші. 

шолудИвник (бот.) <•Pedicularis L.•>: -
похідне утворення від шолудИвий, шо
луді; назва рослини мотивується тим, 
що їі відваром виводили комах-паразитів 
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у свrиських тварин. - Нейштадт 503-
504.- Див. ще шолуді. 

шолуді (мн.) <<струпи (переважно на 
голові); парші; захворювання шкіри•>, [шо
луди] (мн.) <<струпИ•> Нед, шолудuвець, 
шолуд{вка <<Картопляна пліснява (Rhizo
sporium, Fusisporium so\ani) Нед, Mak; 
[вид rrисанки з орнаментом неповної ро
жі]•>, шолуднИк (ент.) <<горіхотворка, Ce
cidonia, Cecidonia destructor•>, шолудЯй 
<<шолудивець•>, шолудИвий, шолудИві
ти; - р. заст. шелуди <<струпи, корос
Та•>, бр. ш6лудзі, др. шелуdивьtи <<ШО
лудивиЙ•>, п. [szefudy] <<шолуді•>;- не 
зовсім ясне; можливо, зводиться до псл. 
*se\Qdь < іє. *skel- <<розколювати•> (Pe
tersson AfS\Ph 35, 376) усупереч Фас
мерові (Фасмер IV 425); малоймовірні 
пов'язання з англ. scalled <<облуплениЙ•>, 
схв. tи!ла <<лиса людина•> (Горяев 420). -
Pokorny 923-927. 

[шолумИння\ <<стебла кукурудзи"; -
очевидно, гіперкоректна форма від шу
лумИня (див.). 

[шолупа] <<лушпиння з насіння со
няшника•> Мо, [шалупdйкаl «JJушпайка•>, 
[шолупайка] «rc.; шкаралупа, шкаралу
ща•>, [шол]JпИна] не.•>; - р. [шелупа, 
шелупИнаj <<ШКаралупа, лушпиння•>, бр. 
[шалупка] не.•>; - не зовсім ясне; най
імовірніше виникло внаслідок метатези 

в лушпd, лушпИна, лушпайка; поясню· 
валося також як утворення з арготичним 

nрефіксом se- від lupiti (Фасмер IV 425), 
як результат контамінації *скор( о)лупа, 
(р. скорлупсі) з шелуха (р. шелуха) 
(Мжельская Вестник ЛГУ 14/3, 90); 
зіставлення з гр. хtЛuсрщ; <<ШКаралупа, 
стручоК•>, свн. schelfe «rC.•> (Petersson 
AfS\Ph 35, 374; Torp 461) малоймовірні. 
-Пор. лушпа2 , шкаралупа, шкорупа. 

шомпол <<Стержень для чистки й 
змазування ствола в ручній вагнепаль
ній зброЇ•>, шомполка; - р. шомпол, бр. 
ш6мпал, п. st~pel <<штемпель; шомпол•>, 
болr. шомпол, ш6мп'Ьл; - запозичене з 
німецької мови, мабуть, за посередниц
твом російської та польської (н. Stempel 
«Штемпель; (заст.) шомпол•> ). - Фасмер 
IV 466; Черньrх ІІ 420; Преобр. ІІ, вьш. 

шопка 

последний 102-103; Младенов 695; 
Mikl. EW 341.- Див. ще штемпель. 

[шонтавий] <<обірваний, у лахмітті•> 
Нед, [шантавий], [шанталавий] «ТС.•>, 
[шанталавецьl <<обірванець•> Нед; -
СЛU. santa <<Пустощі•>; - мабуть, пов'я
зане З Ч. sant <<ОМана, бреХНЯ•>, santa\a 
<<Шахрай, пройдисвін, що походять від 
експресИВНОГО дієслова santat <<ХИтати
СЯ•>, утвореного Від СТ. satati «ТС.•>, ЯКе 
етимологічно пов'язане з укр. шата
тися. - Holub-Lyer 464, 465; Ma
chek ESJC 603. - Див. ще шататися. 

[шонь-тонь] <<що-небудь•> ВеБ; -
неясне. 

[шоп] (зоол.) <<єнот, Procyon lotor L.•> 
Нед, [шопи] <<Шуба з єнота•> Нед; - п. 
szop <<ЄНОТ», вл. sup <<ТС.•>; - запозичен
ня з польської мови; дальше пов' язан· 
ня з припущуваним н. [Schupp] <<ЄНОТ» 
(Bri.ickпer 551-552) сумнівне. - Кluge
Mitzka 629, 683-684. 

ШОПа <<НаВіС, ПОВіТКа, ХЛіВ•>, ш[пка 
<<шопа; повітка, хлівець•> Па, шіпчИна 
<<ШОПа•>, шаnка <<ШОПа; (знев.) халупа; 
стара, погана хата•> Л, [шапчИна] <<Не
велика шопа•>, ст. шопа (1562); - р. 
[шопа, шафа] <<саfай або великий навіс•> 
Даль, бр. [шопа <<навіс; сарай із сті
нами з хмизу; шафа•>, п. szopa <<сарай; 
навіс; рід лялькового театру•>, слц. sopa 
<<сарай; горище"; - запозичене з німе· 
цької мови (можливо, за польським по
середництвом); свн. schopf <<будова без 
передньої стіни як навіс для возів; сіни•> 
споріднене з дангл. sceoppa «Навіс, хати· 
на», англ. shop <<Крамниця•>, а також з н. 
Schopf <<волосся на голові, чуб•>, [Schopf] 
<<Навіс, сараЙ•> (у зв'язку з тим, що ui 
будови покривалися снопами соломи), 
Schober <<купа•> (особливо про снопи, 
солому або сіно). - Фасмер IV 466; 
Bruckner 551; Mikl. EW 341; Кluge
Mitzka 674, 675, 684. -Див. ще шопка. 

[шопка] <<чуб•> ВеЛ, [шопатий] <<ЧУ· 
батиЙ•> ВеЛ; - слu. [sop] <<чуб»>, слн. sop 
<<nасмо волосся•>; - запозичення з ні
мецької мови; н. Schopf <<волосся на го
лові, чуб•> (Schбpfcheп <<чубчик•>) вва
жається спорідненим із nсл. cubo, укр. 
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чуб. - Фасмер IV 375; К\uge-Gotze 
692; К\uge-Mitzka 675. - Див. ще чуб. 

[шопортати] <<шелестіти>>; - не зо
всім ясне; можливо, експресивне звуко
наслідувальне утворення, пов'язане з п. 
[szeprac si~] <<ворушитися із шелестом, 
шурхотіТИ>>, походження якого не з'ясо
ване. 

[шор] <<рЯд, лініЯ•> ВеУг; - СЛЦ. sor 
<<ряд, черга•>, схв. [шор] <<вулиця, про
вулок•>; - запозичення з угорської мо
ви; уг. sor <<ряд, черга; рядоК•> нез'ясо
ваного походження. - Лизанець НЗ 
УжДУ 2612, 120; MNTESz ІІІ 573-574. 

Шорець <<ПредстаВНИК тюрКСЬКОЇ на
родності, що живе в Кемеровській об
ласті і Хакаській АО РФ•>; - р. болг. 
шорец, бр. шорац; - запозичення з ро
сійської мови; р. шорец походить від са
моназви шорського народу шор. - Боев 
БЕ 1414-5, 426; Радлов IV І, 1027. 

шори (мн.) <<ремінна кінська упряж 
зі шлеєю та посторонками; бокові щитки 
На вуздечці біЛЯ ОЧеЙ КОНЯ>>, ШОрКа <<Час
ТИНа кінської упряжі; шлейка•>, [шорні] 
<<упрЯЖ•> Л, шорник, шорня, шорний, 
шорникувати; - р. бр. шорьt <<Шори•>, 
п. szory «ТС.•>; - запозичення з німецької 
мови; свн. geschirre <<упряж•> (н. Geschirr 
«ТС.•>) продовжує двн. giscirri <<упряж•>, 
що утворилося через скорочення склад

ного слова (satal)giscirri <<Підпруга У. 
в'ючних тварин>>, (букв.) <<(сідельний) 
прилад•>; свн. geschirre пов'язане із свн. 
schёrn <<різати; стригтИ•> (двн. skёran, н. 
scheren «ТС.•>) і споріднене з лит. sklrti 
<<Відокремлювати•>, гр. хєірw ( <*хєрн.v) 
<<стрижу, ріжу•>, що зводяться до іє. 
*(s)ker- І (s)kor- І (s)kr- <<різати•>, наяв
ному також у псл. kora, укр. кора, псл. 
krajь, укр. край; у російській мові, мо
жливо, з української. - Шелудько 57; 
Фасмер IV 468; Чернь1х ІІ 420-421; 
Преобр. ІІ, вь1п. последний 103; BпJckner 
552; К\uge-Mitzka 252, 643. - Див. 
ще кора, краяти. 

[шоропуд] (орн.) <<(сірий) сорокопуд, 
Lanius (excubitor L.)•> ВеБ, ВеНЗн; -
результат фонетичної видазміни первіс
ного сорокопуд, підсилений процесом 

454 

шофер 

деетимологізації (Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 278-279). - Див. ще сорокопуд. 

шорсткИй, шорсткуватий - див. 
шерсть. 

шосе <<автомобільна дорога з твердим 
покриттям•>, [соша, шаша, шешея, шо
саl <<ШОСе•> Л, [сошуватиl <<ШОсируватИ•>, 
шосирувати, шосувати; - р. шоссе, бр. 
шаша, шасЗ, п. szosa, ч. (рідк.) chausse, 
вл. нл. soseja, болг. шосе; - запозичен
ня з французької мови; фр. chaussee 
<<Шосе; гребля•> походить від нар.-лат. 
*calciata (via) <<дорога, настил якої зміц
нено вапном•>, утвореного від саІх (calcis) 
<<вапняк, вапно•>. - Акуленко 141; СІС2 

933; Фасмер IV 468; Преобр. ІІ, вь1п. по
следний 103; Горяев 425; Чернь1х ІІ 421; 
BпJckner 552; Schuster-Sewc 1466; Мла
денов 695; Bloch 141. - Див. ще каль
цій. 

[шост] <<Жердина>> Нед; - р. шест, 
[шост], бр. [шост], п. [szostl <<довга 
окута жердина для відштовхування чов
нів або плотів; жердина в хаті для одя
гу•>; - псл. [sьst'Ь]; - споріднене з лит. 
sfekstas <<ВИКорчуванИЙ стовбур дерева; 
колодка для в'язнів•>, лтс. sieksta <<час
тина поваленого дерева, колода•>; менш 

вірогідні пов'язання з гр. axi~w <<розко
ЛЮЮ>>, дінд. chinatti <<відрізає, розколює:>, 
лат. scindб <<розриваю, розколюю•> при 
прийнятті псл. *хьd-tь (Petersson AfSIPh 
35, 360; Ильинский РФВ 70, 271) та з 
sedeti при псл. *sest1> (Зеленин ИОРЯС 
814, 265) і з xoditi (Горяев 399). -
Фасмер IV 432-433. 

шофер «водій автомобіля•>, шофер
ство, шоферувати; - р. шофёр, бр. 
шафёр, П. szofer, Ч. СЛЦ. sofer, ВЛ. НЛ. 
sofer, болг. шофьор, м. шофер, схв. 
шофер, слн. sofёr; - запозичення з 
французької мови; фр. chauffeur <<шофер 
( 1900); кочегар; опалювач ( 1680)•> по
ходить від chauffer <<опалювати, гріти, 
розпалювати вогонь•>, яке продовжує 

нар.-лат. *calefare «ТС.•>, що виникло на 
основі лат. calefacio <<нагріваю, опалюю•>, 
сКJІадного слова, утвореного з компо

нентів саІео норю, палаю•> і facio <<роб
лю, створюю>>.- Акуленко 141; Чернь1х 
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ІІ 421; Holub-Lyer 469; Dauzat 166; 
Bloch 141. - Див. ще калорія, факт. 

[шофта] <•одна з двох паралельних 
дерев'яних пластинок у ткацькому вер
статі•>, [шахта] <•ТС.•>: - п. szaft <•де
рев'яна рама з крученими нитками у 

ткацькому верстаті•>: - запозичення з 
німецької мови; н. Schaft <•держак, стри
жень, жердина•> (двн. scaft <•СПИС•>) похо
дить від schaben <•скоблитИ•>, споріднено
го З Гр. crn.a'ЛTW <<КОПаЮ>>, ЛИТ. skobti <<ВИ
довбуваТИ•>, псл. skobliti, укр. скоблu
ти.- Шелудько 57; SW VI 556; Кluge
Mitzka 629, 63 І, 632. - Див. ще 
скобель. 

[шошони] <•боти•> Мо; - болr. [шо
шани] «ТС.•> говірки Одещини; - запози
чення з румунської мови; рум. ~o~oni (одн. 
so~on) <•боти•> походить від фр. chaussons 
(одн. chausson) <•Шкарпетки; танцювальні 
або фехтувальні черевикИ•>, утвореного 
від chausse <•nанчоха•>, що продовжує 
нар.-лат. *саІсеа, лат. calceus <•черевик•>, 
пов'язане з саІх <•n'ята•>, яке спорідне
не з псл. *сеІn'Ь, укр. [ челен] <•член~. -
DLRМ 836; Dauzat 166-167; Walde
Hofm. І 136, 144-145.- Див. ще член. 

ШПага <<ДОВГа, ГОСТра, КОЛЮЧа збрОЯ•>, 
шпада «ТС.•> Нед; - р. бр. болr. м. 
Шпага, П. szpada, Ч. spada, СХВ. шпага, 
шпада, слн. spada; - запозичене з 
італійської мови, можливо, за російсь
ким і польським посередництвом; іт. 

spada <•шпага; шабля•> походить від піз
ньолат. spada, лат. spatha <•Широкий дво
січний меч; ложечка, лопатка•>, запози
ченого з грецької мови; гр. a1ra~11 <•де
таль ткацького верстата; широкий меч•> 
споріднене з н. Spaten, дангл. spada, 
англ. spade <<лопата•> ( < пгерм. *spaoan-); 
р. шпага пов'язують (Фасмер IV 469) 
безпосередньо з п. szpada, причому 
формальне перетворення слова стало
ся, очевидно, уже на фунті російської 
мови.- СІС2 933; ЧерньІх ІІ 421; Преобр. 
ІІ, вь1п. последний 103; Горяев 425; BпJck
ner 552; Младенов 695; Mikl. EW 317; 
Battisti-Aiessio V 3573-3574; Walde
Hofm. ІІ 565, 568; Frisk ІІ 755. 

шпак 

ШПаГаТ <<МОТуЗОК>>, шпагатина <<ШМа
ТОК ШПагату>>; - р. бр. шпагат, П. szpa
gat, ч. слц. spagat; - запозичення з ні
мецької мови; н. (бав.) Spagat <•шпагат, 
мотузок•>, ст. spaget «ТС.•> (XVI ст.) по
ходить від іт. spaghetto <<тонкий шпа
ган, демінутивної форми від етимоло
гічно неясного spago <•шпагат, мотузок, 
шворка; дратва•>. - СІС2 933; Фасмер IV 
469; Преобр. ІІ, вь1п. последний 103; Го
ряев 425, Доп. І 57; Kopaliriski 948; Bruck
ner 552; Holub-Kop. 373; Кluge-Mitzka 
718; Battisti-Aiessio V 3574-3575. 

[шпагатівка] <•самогон•> Мо; - n. 
розм. szpagatowka, szpagat <•(жарт.) го
рілка•>; - утворення, пов'язане зі шпа
гат; назва мотивується тим, що при 
саморабній дистиляції самогону рідина 
стікає тонкою цівкою з трубки в посуд 
по прив'язаному до кінця трубки шпа
гату. -Див. ще шпагат. 

[шпадер] <•скіп(к)а, скалка•>, [шпа
тар] <<тс.; драниця, якою затикають ого
рожу кошари Нед•>, [шпатер] <•скіп(к)а, 
скалка•> ВеЗн, [спадер] «ТС.•> ВеЗн; -
слово з морфемною структурою с-па-дер, 
де с- і па- префікси, а корінь -дер. -
ВеЗн 82. - Див. ще дерти, з-, па-. 

ШПаДЛЯ, шпадлювати - ДИВ. ШПа
ТеЛЬ. 

[шпаерник] (бот.) <•дереза, Lycium 
L.>) Мо; - р. шпалерник <<СНасть із 
кілків і дроту для розростання вино
граду тощо•>; - запозичення з російської 
мови з відповідним зрушенням у семан
тиці; не виключена також можливість 
прямого впливу іт. spalliera <•ЖИва заго
рожа•>, на користь чого може свідчити 

як семантика ( <•Жива загорожа•> -t «де
реза•>), так і фонетика (іт. ІІіе > укр. е); 
дереза, Lycium barbarum L. використо
вується для живих загорож. - Ней
штадт 485. - Див. ще шпалера. 

шпак (орн.) <•невеликий перелітний 
співучий nтах ряду горобиних, Sturnus 
vulgaris L.; темно-сірий кінь•>, шпаків
нИця <•nриміщення для шпаків•>, шпаків
нЯ, [шпак6вня] <•ТС.•> Нед, [шпач] 
<•шnаК•>, шпаченЯ, [шпаковатий] <•стро
катий, як шпак; темно-сірий (про коня)•> 
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шпакИ шпальта 
------~-------~-~~--~·--~-------------·-·--------

Нед, [шпаковий] <<строкатий•> Нед, шпа
куватий <<сивуватий; темно-сірий (про 
коня)•>, шпачИний; - р. [шпак], бр. 
шпак, n. szpak, ч. spacek, [spak]; - псл. 
[ *sсьраkь], похідне від scipati у зна
ченні <<дражнити, дратуватИ•> у зв'язку 
з особливістю птаха, який передражнює 
(імітує) голоси інших птахів; менш ві
рогідні пов'язання з н. Spatz <•Горобець•> 
{Фасмер IV 469-470; Преобр. ІІ, вьІІІ. 
последний 104; ,Holub-Kop. 373; Mikl. 
EW 341; Janko CMF 24, 366; Bor_Y-s 605), 
з гол. specht <<дятеJІ•> (Горяев 425), з ко
ренем *sьр-, наявному в цсл. шьn'Ь.'Т''Ь 
«шепіТ» (Ильинский ИОРЯС 20/4, 182; 
Strekelj AfS\Ph ЗІ, 199); думка про за
хіднослов'янське (польське) походження 
слова (Bruckn~r 552) непереконлива. -
Machek ESJC 619; Holub-Kop. 373; 
Holub-Lyer 470. - Див. ще щипати. 

[шпакИ] (мн.) (бот.) <<Молодий зе
лений листатий очерет, яким годують 
тварин Мо; молодий зелений листатий 
очерет у плавнях Берл•>; - очевидно, 
споріднене з шип <<КОJІючка•>: молодий 
очерет, що називається ще спичаками 
(шпичаками), характеризується тонки
ми й гострими вершками. - Див. ще 
шип1 • 

ШПаКЛЮВаТИ <<Замазувати ЩіЛИНИ 
особливою замазкою перед фарбуванням•>, 
[шпаілювати], шпаклівка, шпаклюваль
ник, шпаклювальний;- р. шпаклевать, 
бр. шпакляваць, п. szpachlowac; - по
хідне утворення від шпатель <<інстру
мент для шпаклюваннЯ•>; щодо субсти
туції звука т звуком к пор. укр. 
питль6ваний і р. пеклеванньtй, які зво
дяться до форми пuтель <<рід млина•>. -
Преобр. ІІ, вь1п. последний 103-104. -
Див. ще шпатель. 

шпала <<опора для рейок у вигляді 
дерев'яного, металевого або залізобе
тонного бруса•>; - r· шпала, [шпал], 
бр. шпала, П. [szpat <<Пень, КОЛОДа, Па
ЛИЦЯ•>, Ч. spa\ek «ТС.>>, ВЛ. spata <<Серце 
(дзвона)•>; - запозичення з російської 
мови; р. шпала походить (можливо, че
рез польське посередництво) від якогось 
німецького слова, близького до н. [Spale] 

456 

«щабель драбини•> (свн. spa\e «ТС.•>, сангл. 
spa\e <•рожен, тонка плоска жердина•>, 
дісл. spQir <<рожен; шматок, відрізок•>), 
спорідненого з н. spalten ( < двн. spaltan) 
<<розколюватИ•>; менш вірогідне пов'я
зання з гол. spalk <<рожен•> (Горяев 425; 
Mikl. EW 341; Matzenauer 331), а також 
з англ. spa\1 <<уламок, шматочок•> (Грот 
Фил. раз. ІІ 518). - Фасмер IV 470; 
Чернь1х ІІ 421-422; Преобр. ІІ, вь1п. 
последний 104; Mikl. EW 341; Vries AEW 
540; Johannesson 902-904. - Пор. 
шпальта. 

ШПаЛера <<Матеріал ДЛЯ ОПОрЯджеННЯ 
стін; ряд, шеренга військ; щит для в'юн
ких росЛИН•>, шпалери (мн.), шпалер
ник, [шпалерня! <<шпалерна фабрика•>, 
шпалер <<шпалера Нед, ЛЧерк; строкато 
розмальований папір, яскравий настін
ний килим Нед•>, шпалір (заст.) <<шпа
лери•>, [шпалірувсіти] <<обклеювати стіни 
ШПалерамИ•> Дз; - р. бр. шпалера <<ШПа
лера•>, п. szpaler, заст. szpalera <<Те.; ряди 
ЛЮДеЙ, рОСЛИН•>, Ч. spa\fr <<Шереги ВіЙСЬК 
ТОЩО•>, СЛЦ. spa\ier «ТС.•>, болr. шпалuр 
<<ШПалера; стріЙ•>, М. шпалuр <<рЯД, ШПа
лера; шпалери винограду•>, схв. spalїr 
«ТС.•>, СЛН. spa\fr <•ШПалера•>; - ЗаПОЗИ
чене з німецької мови, можливо, за по
середництвом польської; н. Spalfer <<шпа
лери (стр ій, ряди); шпалери (рослин)•> 
походить від іт. spalliera <<спинка (меблів); 
узголів'я (ліжка); жива огорожа; (військ.) 
ряд~. утвореного від spalla <<Плече, ло
nатка, спина; схил (гори, пагорка); 
(перен.) допомога, підтримка•>, що про
довжує лат. spathula <<лопаточка; (анат.) 
лопатка•>, похідного від spatha <<ложеч
ка або лопатка для розмішування; тонка 
дерев'яна пластинка у ткацькому верста
ті; широкий двобічний меч•>. - СІС2 933; 
Фасмер IV 470; Преобр. ІІ, вь1п. послед
ний 104; Горяев 425; BпJckner 552; Ho
lub-Kop. 374; Младенов 695; Кluge
Mitzka 718; Dauzat 285, 293.- Див. ще 
шпага. 

шпальта <<вертикальна смуга на сто
рінці газети, журналу, утворена рядом 
коротких рядків•>; - п. szpalta <<шпальта; 
гранка•>, болг. м. шпалта <<Гранка•>, схв. 
spa\ta <<ТС.•>, СЛН. spa\ta <<ШПальта; гран-



шпалЮшок 

ка•>; - запозичення з німецької мови; 

н. Spalte <<щілина; шпальта•> утворене від 
spalteп <<розколюватн, ділитн; (полігр.) 
поділяти на шпальти•>, спорідненого із 

снн. spalden, дінд. sphatati «ТріскаєтьсЯ•>, 
псл. *pelti, укр. пол6ти. - Фасмер ІІІ 
317; Преобр. ІІ 97-98; Kopalinski 948; 
К\uge-Mitzka 718-719.- Див. ще 
полоти. 

[шпалЮшок] (орн.) <<Волове очко, 
Trog\odytes troglodytes L.•> ВеНЗн, Шарл; 
- утворення, що походнть від палИти, 
спалИти з огляду на каштанова-бурий 
та сіруватнй колір оперення птаха. -
Птиць1 СССР 430. - Див. ще палИти. 

шпандель (<ремінь, яким шевці при
кріплюють роботу ДО НОГН•>; - р. шпан
дьtрЬ, бр. шпандьtр; - запозичення з 
німецької мови; н. Spannriem(en) <<На
тяжний ремінь•> - складне слово, утво
рене з основн дієслова spannen, спорід

неного із псл. p~ti, укр. п' ЯстИ, та імен
ника Riemen <<ремінь•>, спорідненого з 
двн. днн. riomo, свн. rieme(n). - Фасмер 
IV 470; Горяев Доп. І 57; Matzenauer 
331; Кluge-Mitzka 599, 719.- Див. ще 
п'Ястй. - Пор. шпИндель. 

[шпанівка] <<Шкворінь, металева 
в'язь, скріпа•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, трансформоване запозичення з ні
мецької мови, пор. н. Spannagel <<ШКво
рінь, металева в'язь, скріпа•>, що є склад
ннм словом, першнй компонент якого 
утворений від дієслова spannen <<натяга
ТИ•>, спорідненого з укр. п'ЯстИ, а другий 
з іменника Nagel <<ЦВЯХ, гвіздок•>. -
Див. ще п'ЯстИ. - Пор. шпандель, 
шпИндель. 

шпанка <<сорт вишні; (ент.) шпан
ська муха; порода вівці, гатунок вовни•>, 
шпанський - прикметник від шпанка; 
(заст.) <<іСПаНСЬКИЙ•>; - р. шпанка <<ШПаН
ська муха; порода вівці, гатунок вовни•>, 
бр. шпанка «ТС.•>, М. шпаІjСКи <<іСПаНСЬ
КИЙ•>, схв. шпднски, слн. Spanka <<іспан
ка•>, spanski <<іспанськиЙ•>; - імовірно, 
запозичення з польської мови; 11. hisz
panka <<сорт вншні•> SW, hiszpar\ski <<іс
панськиЙ•> (зокрема, в словосполученні 
hiszpanska mucha <<Шпанська муха, шпан-

шшіраr 

ка•>) утворені від Hiszpan <<іспанець•>, що 
походить від лат. Hispanus «ТС.•>; мож
ливнй також, з огляду на початкове шп-, 
і вплив н. spanisch <<іспанськиЙ•> (пор. 
spanische F\iege <<ШПанська муха•> ). -
Фасмер IV 470. 

[шпантолити] «Готувати, куховари
ти•>; - неясне . 

. ШПара 1 <<ЩіЛИНа, тріщННа», Шпари 
(м.н.) <<зашпори•>, шпарИна, щпаровИння 
<<глина, якою замазІють щілини•>, шпа
рування, [шпаруна «ТС.•>, [шпарутина] 
<<щілина, тріщина•>, шпарИстий <<пори
стиЙ•>, шпаркуватий <<Покритий щіли
нами•>, шпаруватий «ТС.•>, [шпаруватІ 
<<забиватн планками вертикальні щіли
ни між дошками стіни (веранди тощо)•> 
Л, шпарувати <<замазувати тріщини, 
щіЛИНИ», зашпори «ГОСТрИЙ біль від 
морозу, холоду•>, зашпари <<ТС.•>; - р. 
[шпаровать] <<замазувати тріщинИ•>, бр. 
[шпара] <<паз у колоді для моху•>, 
[шпар] <<Паз, виріз у дереві•>, п. szpara 
<<щілина, шпара•>, spara «rC.•>, ч. spara, 
(розм.) spara, НЛ. spara «ТС.>>; - ПСЛ. 
[spara]; - імовірно, споріднене з псл. 
*(s)porti, укр. порати; отже, первісне 
значення spara <<Щось розпорене, проріза
не•>; пов'язання з n. ст. spar, wspar 
<<Приваба на птахи•> (Bruckner 552-553), 
з н. sperren <<розставляти•>, давніше <<Заго
роджувати, захаращувати•> (Фасмер IV 
471), з ч. parati se <<Копатися, возитися з 
ЧИМОСЬ•> меншv прийнятні. - Borys 605; 
Machek ESJC 434, 569. - Див. ще 
пороти. - Пор. шпарити. 

[шшіра2 ] <<Кроква•> Нед, ст. шпар'Ь 
(1712);- !?· [шпарьt] (мн.) <<Крокви•>, 
бр. [шпара] <<Кроква•>, п. szpara <<соха, 
розсоха затримувати плоти•>; - запо

зичення з німецької мови; н. Sparren 
<<Кроква•> (двн. sparro) споріднене із сангл. 
sparre, англ. spar, дісл. spar(r)i, далі з 
лит. splrti <<Підпирати•>, лтс. sperties «упи
ратися•>, лат. sparus <<СПИС», тох. protk-, 
prutk-, prautk- <<огороджувати, оточува
ТИ•>. що зводяться до іє. *sper- <<кроква, 
жердина; спис•>. - Шелудько 57; К\u
ge-Mitzka 720, 721-722. 

шпараr (бот.) <<СПаржа, Asparagus 
officinalis L.•> Нед, [шпараг, шпарага], 
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шпарrали 

шпара.rи (мн.) не.•>; - бр. [шпараг], ч. 
sparg\, СЛЦ. sparg\'a, (заст.) sparga, sparga, 
болг. шпаргел, схв. шпарга, шпаргла, 
слн. (розм.) spargelj; - запозичення з 
польської мови; джерелом п. szparag, ст. 
szpaгaga є елат. sparagus < лат. aspara
gus «ТС.>>, ЩО ПОХОДИТЬ З гр. amr<Xpayщ 
«ТС.•>, первісно <<ПаростоК•>; можливе поль
ське посередництво при запозиченні з ні
мецької, пор. н. Spargel, Sparge «ТС.•>. -
Bruckner 553; Holub-Lyer 470. -
Пор. спаржа. 

шпарrали (мн.) (заст.) <<Папери, за
писи, рукописи•>, шпаргалка, шпаргалля 
<<ШПаргаЛИ•>, шпар.rал <<СТарИЙ СПИСаНИЙ 
папір•>, [шпар.rалля] (зб.), шпар.rальник 
<<збирач старих паперів•> Нед, [шпар
.rальниця] <<збирачка старих паперів; 
місце зберігання старих паперів•> Нед, 
ст. шпаргал'Ь (XVII ст.); - р. [шпар
гальt] <<сміття, старе, неnотрібне манат
ТЯ•>, шпаргалка, бр. шпаргалка, п. 
szpargaty <<старі папери, рукописи•>, ч. 
(розм.) spargal новста книга•>; - запо
зичення з латинської мови; лат. sparga
num <<пелюшка, лахміття, дрантя•> по
ходить Від гр. 01ПXpyavov «ТС.>>, Пов'яза
НОГО з *mпxpyw <<загортаю, сповиваю (у 
пелюшки )•>, етимологія якого не з'ясова
на. - Фасмер IV 471; Чернь1х ІІ 422; 
Walde-Hofm. ІІ 566; Frisk ІІ 757-758. 

[шпарrет J <<рід печі (плити )•> ВеЛ, 
[шпаргатІ <<Піч (плита)•>; - ч. розм. 
sparherd, sparherd, sporherd <<ПіЧ (плита)•>, 
М. шпорет, СХВ. sporet, sparhed; - запо
ЗИЧеННЯ з німецької мови; н. Sparherd 
<<Плита•>, (букв.) <<ощадна піч•> є складним 
словом, утвореним від дієслова sparen 
<<економити, заощаджувати•>, споріднено
го З укр. спориЙ <<ШВИДКИЙ; веЛИКИЙ>>, та 
іменника Herd <<Вогнище, піч, плита•>, що 
СПоріднене З укр. черінь <<ДНО, НИЗ Пе
Чі•>. - Кluge-Mitzka 304-305, 720. -
Див. ще спорий, черінь. 

шпари (мн.) ноетрий біль у пальцях 
від морозу•>, [зашпари] (мн.), зашпори 
(мн.) «ТС.•>; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане зі шпара «Тріщина•> (пор. ви
слів голова тріщИть), не виключений 
також зв'язок із ч. сраг <<ніготь; нога•>, 
spar, spar, spara <<Пазур, КіГОТЬ•>, [spara] 
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<<НОГа•>, ВЛ. spara, spara <<Пазур; КіГОТЬ•>, 
НЛ. spara <<ТС.; КОПИТО•>, СХВ. чапак <<Па
зур, кіготь (птаха)•>, чёторак <<Клішня•>, 
цсл. (схв.) чьn"роп. <<Пазур, кіготь»; зі 
словосполучень типу за шпари зайшло 
<<За нігті зайшло (про біль)•> в українсь
кій мові могли постати форми зашпа: 
ри, зашпори і далі шпари; Махек (ESJC 
106-107) реконструює первісну фор
му слова *сарорагоgь, де саро- пов'язу
ється З сара <<НОГа•> (пор. Ч. [сара] <<ЛаПа, 
нога•> ), а рагоgь є префіксальне утворен
ня від гоgь <<ріг•>, тобто первісно слово 
могло означати <<(якийсь) ріг на нозі•>, що 
малоймовірно; малопереконливе також 
пов'язання схв. чапак з дієсловом capati 
<<ХаПаТИ•> або імеННИКОМ сер, [сар] <<За
ТИЧКа, пробка•>, укр. чіп (Skok І 294). 

ШПарИТИ <<ОбЛИВаТИ ОКрОПОМ; обпа
рювати; робити щось з особливою си
ЛОЮ•>, шпаркИй <<Швидкий, різкий, жва
вий; гарячий; палкиЙ•>, [шпарно] <<голо
сно; швидко, жваВО>> Бі; - р. шпарить 
<<ШПарИТИ•>, ошпарить, бр. шпарЬІЦЬ 
(перен.) <<ШВидко щось робити; кидати•>; 
п. sparzyc <<о( б)парювати•>, szparki <<Швид
кий, прудкиЙ•>; - імовірно, експресивне 
утворення з первісним значенням <<обпі
кати парою•>; припускалося запозичення з 

польської мови (Преобр. ІІ, вь1п. послед
ний 104); у шпаркИй значення <<ШВид
киЙ•> є вторинним, пор. вислів бігає, як 
ошпарений; висловлювалася, однак, дум
ка про вторинність зближення з пар р. 
шпарить, яке зіставлялося з групою 
спорьtЙ <<ШВИДКИЙ, усПіШНИЙ•>, спорить
СЯ <<удаватисЯ•> (ЧерньІх ІІ 422), пор. і 
припущення про зв'язок із spory <<Чима
лиЙ•> п. szparki (Bruckner 553). - Фасмер 
lV 471; Горяев 425. -Див. ще пара 1 . 

[шпарковець] (ент.) <<циклоп, рід во
дяної блохи, Cyclops quadricornis•> Нед; -
похідне утворення від прикметника шпар
кИй <<прудкий, швидкиЙ•>, пов'язаного зі 
шпарити; назва мотивується швидки
ми рухами комахи; пор. їі німецьку назву 
Hupferling, утворену від Hupfer <<стри
бун•>. -Див. ще шпарити. 

[шпаркос] (орн.) <<шпак звичайний, 
Sturnus vulgaris L.•> Нед, Шарл; - не
ясне. 



шпарувати шоацір 
----------------------------------------------------------------

[шпарувати 1 ] <<бути ощадним•> ВеБ, 
[шпарівнuк] <<Ощадлива людина•> ВеУг; 
- П. [szparowac, sperowac] <<Заоща
джувати, бути скупим, нагромаджувати 
гроші•>, слц. [sporovat'] «заощаджува
ти•>; - запозичення з німецької мови; н .. 
sparen «складати (зокрема, гроші), за
ощаджувати, економити•> (двн. sparёn, 
sparon) споріднене з днн. sparon, дфриз. 
sparia, дангл. sparian, англ. spare, дісл. 
spara, далі з псл. sрогь, укр. спорий 
<<ШВИдкий, успішниЙ•>, спорИти <<При
множувати, сприяти•>. - BпJckпer 553; 
Кluge-Mitzka 720. - Див. ще спорий. 

tшпарувати2 } <<розтягати краї по
лотна, щоб вони були рівними•>; - за
позичення з німецької мови; н. sperren 
<<розставляти, розчепірювати, (широко) 
розкривати; перегороджувати, замика

ти, відрізатИ•> є похідним від Sparren 
(двн. sparro) <<Кроква; колода, балка•>, 
спорідненого із снн. spare, гол. spar, сангл. 
sparre, англ. spar <<Кроква; шлагбаум•>, 
дісл. spar(r)i <<Кроква; колода, балка•>. -
Юuge-Mitzka 720, 724. - Див. ще шпа~ 
ра2 . - Пор. шпарутки. 

[шпар)Ттки] (мн.) <<Лінійка із зубця
ми для розпрямляння полотна при особ
ливому способі ткання Ме; дві дощечки, 
зв'язані посередині, якими рівномірно 
розтягають краї полотна Г•>; - р. [шпа
рутка} <<частина ткацького верстата, що 
служить для натягання полотна•>; - за

позичення з німецької мови; н. Sperrute 
(мн. Sperruten) «rонка паличка у ткаць
кому верстаті, за допомогою якої тка
нина утримується розтягненою вшир•> є 

складним словом, утвореним з основи 

дієслова sperren <<розставляти, розчепі
рювати, (широко) розкривати; перего
роджувати, замикати, відрізати•>, похід
ного від Sparren (< двн. sparro) <<Крок
ва; колода, балка•>, та іменника Rute 
(< двн. ruota) <<прут; жердина•>, спорід
неного з лат. ratis <<паром, пліт•>, rёtae 
<<дерева в ріці або біля рікИ•>, можливо, 
також з укр. ратище <<держак списа; 
спис•>.- Фасмер IV 471; Трубачев Рем. 
терминол. 136; Кluge-Mitzka 617, 720. 
- Див. ще ратище, шпара2 . 

шпат (мін.) <<назва багатьох мінера
лів, що мають здатність від удару роз
колюватися на шматки правильної фор
ми•>; - р. бр. шпат, п. szpat, слц. 
spat; - запозичення з німецької мови; 
н. Spat (свн. spat) <<ШПаТ•>, пов'язане із 
свн. spat <<Шматок, уламок•>, зводиться до 
пгерм. *sрёра, *spёda, сnорідненого з 
гр. acp~v «КЛИН•>; назва мінералу моти
вується його властивістю легко розколю
ватися.- СІС2 933; Фасмер IV 471; Го
ряев 425; Matzenauer 33 І; Кluge-Mitzka 
720; Frisk ІІ 830-83 І. 

шпатель <<інструмент для шпаклю
вання•>, (шпадля], шпаХЛЯ «ТС.•>, [шпад
ЛЮВати} <<ШПаКЛЮВаТИ>>; - р. шпатель, 
бр. шпатзль, П. szpach\a, СТ. szpate\, 
szpate\a, szpade\, Ч. spacht\e, СЛЦ. spacht\'a, 
болr. шпател (мед.) <<ЛОЖеЧКа; НіЖ ДЛЯ 
змішування фарб•>, шпатула «rc.•>; -
запозичення з німецької мови; н. Spatel, 
(заст.) Spadel <<ШПатель•>, давніше <<ін
струмент хірурга й аптекаря•>, похо
дить від іт. spatola <<Шпатель, лопаточ
ка, інструмент художника й аптекарЯ•>, 
яке продовжує елат. spatula, утворене від 
spatha <<ложечка, лопаточка; широкий дво
січний меч•>, звідки також шпага. -
Шелудько 57; Фасмер IV 469; Преобр. ІІ, 
вь1п. последний 103-1 04; Кluge-Mitzka 
718. - Див. ще шпага. - Пор. шпак
лювати. 

[шпати} <<Шукати•>, [шпаяти} <<рИ
тися, нишпорити; кублитися•> Нед, [шпЄ
ти І <<ритися•>, [шпити!, [шпuтіти] не.•>, 
[шпути! <<ритися, нишпорити; кубли
тисЯ•> Нед, [шпитк6] ной, що копає, 
риЄ»; - неясне; пор., однак, н. spahen 
<<стежити, шпигувати (за кимось)•>. 

ШОаЦір <<ПрогуЛЯНКа>>, шпацир <<ТС.>>, 
шпацирувати <<Походжати, прогулюва
тися•>, шпацірувати <<ТС.>>; - бр. шпа
ЦЬtр, п. spacer, [spacerz, szpacer, szpa
cyjer, spacyrJ <<Прогулянка; місце для 
ПрогуЛЯНОК>>, Ч. (розм.) spac(r <<Прогулян
Ка•>, СЛЦ. (розм ., заст.) spacfr, spacfrka, 
нл. spacir; - запозичення з німецької 
мови; н. spazieren <<гуляти•>, Spazier(gang) 
<<Прогулянка•> (де gang <<Хід•>) походить 
від іт. spaziare <<гуляти, прогулюватися, 
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шпенет шпиг 
----------------------------------------

походжати•>, яке продовжує лат. sраШїгі 

«ТС.•>, утворене від spatium <<Простір, 
шлях, місце для прогуляноК•>, що спо
ріднене з укр. спіти. - Шелудько 57; 
Кluge-Mitzka 721; Walde-Hofm. ІІ 568-
569. - Див. ще спіти. 

[шпенет] <<трошки, шматочок (чо
гось)•> Нед; - можливо, пов'язане зі 
шпент (див.). 

[шпент] (у виразі до шпенту <<до
щенту•>); - р. [шпент] <<Пустушка•>, п. 
[szpeпt] <<Крихта•>; - не зовсім ясне; по
в'язується з н. Spint <<заболонь, м'яка бі
ла деревна маса між корою й стрижнем 
стовбура•> (Фасмер IV 472); у фонетич
ному плані пор. дощенту, п. do szcz~tu 
<<ТС.>>. 

шпень <<ШИП, штифт, шпеник (у 
пряжці) СУМ; [плодоніжка І ВеЗа•>, [спе
ник] <<ШІrЄНИК•> Нед, [спенік] «ТС.•> ВеЛ, 
[цпеник] <<Кінець стрижня, стрижень; 
шпеник•>, шпеник, шпень6к; - р. шпень, 
шпенёк, бр. шпень, п. spionek <<ШИП, шпе
ник (у пряжці); шпилька ткацького чов
ника•>, [szpionek], spier\ «ТС.•>, ч. spend\lk 
<<булавКа>>, НЛ. Spjer\c <<СКаЛКа, КОЛЮЧ
ка; жало; стріла; паростоК•>; - досто
вірної етимології не має; можливо, по
в'язане зі пнути, спинати, п'Ястu, а 
також пень; менш імовірні пов'язання з 
11. trzpier\ <<Шпеник (у пряжці).> (BпJckner 
509), з лат. sр1па <<ШИП, колючка•> (Грот 
РФВ І Зб; Горяев 425), з н. Spinde\ <<Ве
ретено•> (Фасмер IV 472), останнє з яких 
сам автор оцінює як малоймовірне. -
Преобр. ІІ, вьrп. последний 104-105; Ho
lub-Kop. 374; Schuster-Sewc 1468. -
Див. ще пень, п'ЯстИ. - Пор. спінь. 

ШПергель (бот.) <<Невелика однорічна 
рослина родини гвоздикових із довгим 
ниткоподібним листям і білими квітками, 
Spergula L.•>; - п. szpergie\; - засво
єне з новолатинсько"і науково·і номенк
латури; лат. spergula пов'язується з лат. 
spargere <<розсівати, розсипати, розно
сити•>, спорідненим з англ. sprinkle <<Об
сипати, обсівати•>, spark <<іскра•>, лит. 
sproga «ТС.•>, далі, можливо, з гр. a"JТEipw 
<<СИПЛЮ, СіЮ•>, mr{pf..ІCX <<Сім'я, насіННЯ•>, 
які зводяться до іє. *sp(h)er- <<СИПа-
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ти, сіяти•>. - Walde-Hofm. ІІ 566-567; 
КІеіn 1486. - Пор. сперма, спора. 

[ шперля] <<Цілолітнє паливо в по
ЛОНИНі>> Шух; - неясне. 

шпетИти <<лаяти, сварити, ганити 
(кого-небудь) СУМ; спотворювати, ро
бити бридким Нед•>, [шпетний] <<Гидкий, 
бридкиЙ•>, [шпетно], [нешпетний] <<не
абиякий, добриЙ•>, прошпетитися <<За
винити (перед кимось)•>, ст. шпетити 
(XVII ст.) <<СПотворюватИ•>; - р. [шпе
тить] <<докоряти натяками, ображати•>, 
бр. [шпЗціцьJ нудити; ганьбити; псува
ТИ>>, п. szpecic <<Псувати, спотворювати•>, 
ч. [spatit] <<спотворювати•>, [spetat] <<бур
чати (на когось)•>, слц. spatit' <<СПотво
рювати, робити гидким•>, [specic] нс.•>, 
ВЛ. spatny <<ПОГаНИЙ, НИЗЬКОЇ ціННОСТі•>, 
нл. spatny <<Нікчемний, поганий, висна
жений працею, слабкиЙ•>; - запозичення 
з польсько"і мови; пов'язання п. szpecic 
<<Псувати, спотворюватИ•> з н. Spath <<шпат•> 
(кінська хвороба) (Bruckner 553), як і 
чеських форм з н. [spactJtig] <<Худий, 
худорлявий•> (Machek ESJCS 509) мало 
переконливе. - Фасмер IV 472; Преобр. 
ІІ, вьrп. последний 105; Горяев 425; Mikl. 
EW 342. 

[шпетний] <<гарний, чепурний•>, [шпет] 
(у виразі до шпету <<ЯК слід, гарно•>), 
[шпета] (у виразі до шпети <<до речі•>, 
не до шпети <<Не ДО речі•> ); - ОЧеВИДНО, 
результат деетимологізацїі й контаміна
ційного зближення слів [шпетний] <<ГИд
кий, бридкиЙ•> і [штепний] <<гарний, 
вродЛИВИЙ, охаЙнИЙ•>. - Див. ще ШПе
тИти, штепний. 

[шпек] у словосполученні до шпєка 
<<до останньо"і крихти; зовсім нічого•> 
Нед; - очевидно, фонетична деформація 
форм шпик, шпік <<ЖИр•>, пор. п. do 
szpiku kosci <<до самих кістОК•>, (перен.) 
<<ціЛКОМ, абсОЛЮТНО>>. -ДИВ. ще ШПИК2. 

шпиг <<ШПигун•>, шпига Бі, [шпиг6н], 
шпигун, шпигунство, [шпіг, шпігун, 
шпігунство] Нед, шпигувати, шпігувrі
ти Нед, ст. шпик'Ь (XVII ст.), шпtкь 
(XVIII ст.); - р. [шпигунь't] (мн.) <<ЗЛО
дІі,,, бр. шпег «шrrиг, шпигун•>, [шпіг] 
<<ТС.>>, Ч. speh, spehoun, СЛЦ. speh; - за-



шпИгати 

пазичення з польської мови; rr. szpieg, 
ст. spieg, очевидно, зворотне утворен
ня від п. ст. spieguп; далі можливий, за 
посередництвом ч. spehouп, зв'язок з іт. 
spione <<Шпигун•>; виведення п. szpieg від 
н. (арг.) Specht <<ПОJІіцай, (букв.) дятел•> 
(у зв 'язку зі строкатою формою) або 
безпосереднє пов'язання з н. Spaher <<роз
відник, шпигун•>, spahen <<спостерігати, 
шпигувати•> (Bruckner 553) малоймовір
ні. - Фасмер IV 472, 474. - Див. ще 
шпіон. - Пор. mпик1 • 

шпИгати <<колоти, тикати чим-небудь•> 
СУМ, Нед, шпИ.rати, шпигнути, шпи
гонути, шпиг (виг. ); - не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане зі шпИчка <<загост
рений кінець, колючка•> (тоді слід при
пустити існування в минулому форм 
*шпИка і *шпИкати). - Див. ще 
сонця. 

ШПИГИНар <<СКИПИдар•>, шпигинар 
«ТС.•>, шпигинарня «СКИПИдарна фабри
ка•>, шпиГUНарНЯ <<ТС.•>; - бр. [шnікнер] 
<<Скипидар•>, п. spikanard, spikanarda, ст. 
szpikanard, szpikanarda, szpignaria <<ТС.•>, 
spika nardowa (бот.) <<Valeriana spica 
Vah\. (Nardostachys jatamani DC.)•>, ст. 
spikanard, spikonard <<назви різних па
хучих рідин, що виготовлялися з рос
ЛИН•>; - запозичення з польської мови; 
польська первісна форма spikanard ви
никла на підставі латинського словоспо
лучення sрїса nardi (бот.) <<східний нард», 
(букв.) <<колос нарду•> (нард <<пахуча 
трава; ароматична речовина з неЇ•>; зна
чення <<скипидар•> з'явилося, очевидно, 
вторинна, як <<рідина із сильним запа
хом•>). - Фасмер ІІІ 640; Walde-Hofm. 
І! 306-307, 574. - Див. ще нард.
Пор. скипидар. 

ШПИК1 <<ШПИГУН•>; - р. шпик, бр. 
шпік; - варіант форми шпиг, запозиче
ної З П. szpieg <<ШПИГ, ШПИГУН•>; Кінцеві 
-к і -г могли бути зумовлені різною ар
тикуляцією польського -g у szpieg, пор. 
(sp'ek) szpieg, але [sp'egal szpiega. -
Див. ще шпиг. 

шпик2 <<сало•>, шпиг <<Кістковий мо
зоК•>, шпік «ТС.•>, шпигувати <<начиня
ти шпиком•>, шпігувати, шпікувати 

шпиль 

«rc.•> Нед, [шпиковати] <<змащувати 
чоботи чимось жирним•> Нед, ст. шпtк'Ь 
(XVII СТ.); - р. шпик <<СВИНЯЧе сало•>, 
бр. шпік <<Кістковий мозок; (рідк.) сало•>, 
п. szpik, заст. spik <<кістковий мозок; 
ЖИр•>, Ч. spikovati <<ШПИГуВаТИ•>, СЛЦ. 
Spikovat', ІМ. spikowac <<ТС.•>, М. шпи
кува <<Шпигує•>; - запозичене з німець
кої мови (можливо, за посередництвом 
польської); н. Speck (свн. sрёс), двн. 
spek <<Сало•> споріднене з дангл. spic, 
дісл. spik, дінд. sphiuj-, sphigi <<Сідниця, 
СТеГНО•> і далі, МОЖЛИВО, із ПСЛ. speti <<ДО
зрівати, достигатИ•>, укр. спіти. -
Шелудько 58; Фасмер IV 473; Горяев 
425; Bruckner 553; Кluge-Mitzka 721. 

[шпикулЯція] <<розвідка, звідИ•>; -
п. [szpekulacja] <<роздуми, розрахунки, за
ходи, розраховані на зисК•>; - запози
чене з німецької мови, можливо, за по
середництвом польської; джерелом н. 
Spekulatioп є пізньолат. speculatio <<ВИ
глядання, розвідка•>, nов'язане зі specere 
<<дивитися•>. - Пор. спекулЯція. 

шпиль <<Верховина; загострена жер

дина, стрижень на будинку; пагорок; 
[шпилька]; [велика жердина, як держак 
у вилах] до•>, [шпиль] (ент.) <<Точильник, 
Anobium F.•> ВеБа, ВеНЗн, [шпИлень] 
<<Шпиль, верховина; загострений кілоК•> 
Нед, шпИлька, шпилькар, шпилькові 
(мн.) (бот.) <<Coniferae Juss.•> Mak, 
[шпИльникІ (ент.) <<точильник, Anobium 
F.•>, шпильчасті (мн.) <<Coniferae Juss.•>. 
шпилЯстий «Гострий; конічний; пагорб
куватиЙ•>, шпилькатий «ГОСТрИЙ, ПОдіб
НИЙ до шпильки, голкИ•> Нед, шпилько
вИй <<пов'язаний зі шпильками•>, шпиль
чакуватий <<ПОдібниЙ ДО ШПИЛЬОК•>, 
шпильчастий <<Шпилястий, гострий; ко
нічний; пагорбкуватий•>, шпилИти <<При
кріплювати за допомогою шпильок•>, 
шпилькувати «rc.•>, шпильнути <<уколо
ТИ•> Нед, [пришпИлянка] <<застібка на ки
балці•> Нед, [прИшпилька] <<булавка•>; -
р. шпиль <<Шпичастий конус або пірамі
да. що закінчує будинок; великий дов
гий цвях; (спец.) лебідка з вертнкальним 
барабаном, на який намотується канаТ», 
бр. шпіль (архіт., морськ.), п. ст. szpi\ 
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шпинат 

<<спис; частина дерева для верхньої 
частини щогли•>, болг. шпил (архіт., 
морськ.) <<Шпиль•>; - запозичення з 
голландської мови; гол. spil <<Вісь; 
стрижень; веретено; коловорот, лебідка, 

(морськ.) шпиль•> ( < снідерл. spille) по
ходить, можливо, за посередництвом 

проміжної форми *spinla, від двн. spin(n)i
la або днн. spinnila <<Веретено; стрижень; 
коJІОворон. - СІС2 933; Фасмер lV 473; 
Чернь1х 11 422-423; Преобр. 11, вь1п. 
последний І 05; Matzenauer 333; Bezlaj 
ESSJ lV 100; Кluge-Mitzka 726, 727; 
Vries NEW 678. - Див. ще шпИн
дель. 

[шпинат] (бот.) <<Spinacia L.•>; - р. 
шпинат, бр. шпінат, П. szpinak, Ч. 
СЛЦ. spenat, ВЛ. spinak, НЛ. spinat, боJІГ. 
спанак, М. спанак, СХВ. спанйh, СЛН. 
spinaca; - запозичення з німецької 
мови; н. Spinat <<Шпинат•> походить від 
елат. spinachium (або *splnaceus), за
позиченого з арабської мови; джерелом 

ар. isfinag є перс. i:ispi:inah <<ТС.•>; елат. 
spinachium (*splnaceus) дістало свою 
форму внаслідок вторинного зближен
ня з лат. splna <<Шип, колючка•> (насін
ня рослини Spinacia oleracea має ко
лючки); пор. і латинську наукову назву 
Spinacia. - Фасмер lV 4 7 4; Преобр. 11, 
вь1п. последний 105; Machek Jm. rostl. 
83; Holub-Lyer 470; Holub-Kop. 374. 

шпИндель <<Вал металорізальних та 
деревообробних верстатів; веретено в 
прядильній машині•>; - р. шпИндель, 
бр. шпіндаль, п. szpindel, болг. шпИн
дел; - запозичення з німецької мови; 
н. Spindel ( < двн. spin(n)ila, -аІа, -ula) 
<<Веретено; (тех.) шпиндель•> утворене 
від дієслова spinnen <<прясти•> (пгерм., 
пор. двн. дангл. гот. spinnan, англ. spin, 
дфриз. дісл. шв. spinna), спорідненого із 
псл. p~ti, укр. п' ЯстИ, разом з якими 
ВОНО ЗВОДИТЬСЯ ДО іє. *(s)pen- <<ТЯГТИ, 
натягати, прясти•>. - СІС2 933-934; Кlu
ge-Mitzka 727. -Див. ще п'ЯстИ. -
Пор. шпандель, шпиль. 

[шпиндилИк] <<жаба•> Мо; - неясне. 
шпИнька у словах і виразах: нав

шпИньках, навшпИньки, навшпuняч-
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ки, на шпИньках, [навспИньки, навспИ
нячки] <<На кінчиках пальців ніг•>; - по
хідне утворення від дієслова спинати
ся <<підійматися, ставати•>, пов'язаного 
з п' ЯстИ( ся). -Див. ще з-, п'ЯстИ. 

шпинЯти <<Шпигати, штрикати•>. 
шпинь <<ШИП на тій частині спиці, що 
входить у маточину; частина веретена; 

моталка; поворотна цапфа•>; - nохідне 
утворення від шпень <<ШИП, штифт, шпе
ник (у пряжці)•> через проміжну форму 
*шпенЯ ти; значення первісного слова 
мало бути <<штовхати (колоти) шпенем•>; 
р. (пд.) [шпьtнЯть] <<Шпигати, штрикати•>, 
мабуть, є запозиченням з української мо
ви; менш прийнятне пояснення р. шпьt
нЯть <<насміхатися•>, шпьtнь <<ШИП, ко
лючка; насмішник•> із давнішого шпиль 
< шпИльман <<актор•>, запозиченого з ні
мецької мови (Горяев 425; Преобр. 11, 
вь1п. последний 106; Фасмер lV 476). -
Див. ще шпень. 

[шпИрати] <<ритися, розшукувати, 
вистежувати•>, [шпирака] <<мудрагель•> 
Нед; - п. szperac <<ритися, копатися 
(в чомусь), розшукувати, вистежува
ТИ», ВЛ. sparac «ДОВбати, рИТИСЯ», НЛ. 
sparas <<МіШаТИ, КОЛуПаТИ>>, sparas se 
<<займатися нудною й нецікавою робо
тою; коnатися, порпатися•>; - запози

чення з польської мови; походження 
польської форми неясне; малоймовірна 
думка про їі заnозичення з н. sperren 
<<розкривати; загороджувати•> (Bruckner 
553). - Пор. шпортати. 

[шпИрка 1 ] <<шкварка, підсмажений 
шматок сала>> Нед; - П. szrerka, заст. 
sperka, ст. szpyrka, [spyrka <<ШКВарка; 
копчене сало•>, ч. [sperka] <<сало•>, слц. 
[spirek] <<шкварка•>; - запозичення з 
польської мови; п. ст. szpyrka, szperka 
етимологічно нез'ясовані; пов'язання з н. 
Spier~e <<жердина•> (Bruckner 553; Machek 
ESJC 621) непереконливе. 

[шпИрка2 ] <<вискочка•> Мо; - мож
ливо, запозичення з румунської мови; 
рум. spirc «ХЛОПЧИСЬКО; ШмаркаЧ•>. 

шпирнути <<штрикнути•>, шпирати 
<<Штрикати•>; - р. [шпьtрнуть] <<зляка
ти, прогнати•>, бр. [шпьtрЯць, шпьtрнуць] 
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<<КИдати (кинути); ганяти; штовхати 
(штовхнути)>>; - експресивне утворен
ня, СПОRіднене з пирЯти, перти; пор. 
[перити) <<СИЛЬНО бИТИ>>, [пернути] <<СИЛЬ
НО вдарити>>. - Див. ще ш~рти3 • 

[шпиуувати] <<Лаяти, шпетити (ко
гось)>>, [шпірувати] <<Сікти, шмагати, 
мучити; карати>> Нед; - не зовсім яс
не; можливо, експресивне утворення, 

споріднене зі lспіратися] <<Сnеречати
СЯ>>, [спірити] <<Відлупцювати>>. - Див. 
ще ш~рти3 • 

ШПИТаЛЬ <<ГОСПіТаЛЬ, Лазарет; Лікар
НЯ; богадіЛЬНЯ>> СУМ, Бі, ст. шпиталь 
(1627); - бр. шпіталь <<госпіталь; заст. 
лікарня, богадільня>>, п. szpital <<Лікар
ня; rоспіталь, шпиталь>>, ч. слц. (розм.) 
spita\ «ТС.•>, ВЛ. заст. spita\nja «ТС.>>, НЛ. 
Spita\e (мн.) <<Лікарня; ГОСПіТаЛЬ>>, СХВ. 
шпuтйJЬ <<ГОСПіТаЛЬ>>, СЛН. Spi ta\ <<ЛіКа
рНЯ>>; - запозичення з німецької мови; 
н. Spital <<лікарня, госnіталь; богадільня>> 
продовжує свн. spital не.; орден іоанні
тів (госпітальєрів)>>, що походить від 
елат. hospitale <<богадільня; лікарня>>, 
лат. hospitale (hospitale cubiculum) <<дім, 
кімната для гостей, вітальня•>; виведення 
(Bruckner 554) польського слова від н. 
[Spittel] <<Лікарня, госпіталь; богадільня>> 
сумнівне; припущення (Шелудько 58) 
про польське посередництво безпідста
вне. - СІС2 934; Borys 606; Machek 
ESJC 621; Holub-Kop. 374; Holub
Lyer 471; Bezlaj ESSJ IV 101; Кluge
Mitzka 728; Dauzat 392-393. - Див. 
ще госпіталь. - Пор. готель. 

[шпйхлір] <<Комора, склад>>, [шпик
л.ер, шпиклірь, шпиклЯрь] О, [шпих
л.Єр] Нед, [шпіклір], [шпіхt.ір, шпіхира] 
ВеБ, [шпіхлЄр] Нед, [шпіхлір] «ТС.>> 
ВеБ, ст. шпихлир'Ь ( 1552), шпихлtр'Ь 
(XVII ст.), шпикляр'Ь (XVIII ст.); - п. 
spichler, заст. spichler, szpichlerz; -
запозичене з німецької мови за посе
редництвом nольсько[; свн. spicher (н. 
Speicher) «комора, склад>> продовжує 
двн. spїhhari, що походить з лат. spїca
rium не.>>, утвореного від лат. sрїса <<КО
лос•>, яке є, очевидно, латинським ново

твором, спорідненим з лат. splna <<шnиль-

шпін 

ка, колючка>>. - Шелудько 58; Bruck
ner 533; Кluge-Mitzka 722; Walde
Hofm. Il 306-307, 574. 

шпИця, шпичак, шпИчка, шпіку
лець, шпичакуватий, шпичастий, шпич
куватий, шпічастий - див. спйця. 

[шпіальтер] <<ЦИНК>>; - р. (заст.) 
шпиаутер, шпиалтер, П. СТ. spiauter, 
sziauter, szpianter не.>>; - запозичене з 
голландськоі мови, очевидно, за посе

редництвом_ німецько[ (н. заст. Spiauter 
<<цинк; сумtш цинку з латунню>>); гол. 
spiauter <<сплав свинцю з оловом•> про
довжує снідерл. speauter, запозичене з 

французької мови; фр. ст. espeautre <<ТС.>> 
походить з якоїсь германської мови 
(пор. англ. spelter «цинкова руда•>, н. 
ст. Spialter <<сплав цинку з латунню>>). -
Vries NEW 676. 

[шпіж] (бот.) <<ріжки, Claviceps pur
purea Tul.>> ВеБ, ВеНЗн, Mak; - неясне. 

[шпікмар] <<шпихлір•> Нед; - неясне. 
шпільман <<Мандрівний музикант, 

співак у середньовічній Європі>>; - р. 
шпt.ільман, др. шпильман'Ь, полаб. spel
man, боJІГ. шпt.ілман, схв. шпилман, цсл. 
(серб.) шnнльм"н'Ь;- давнє запозичення 
з германських мов; свн. spilman <<Шпіль
маН>> ( < двн. spiliman <<ТанцівниК>>), як і 
снн. spelman «ТС.>>, є складним словом, 
утвореним з етимологічно нез'ясовано
го spil (spel) «rpa, танець>> і man <<ЛЮ
дина, чоловіК>>, спорідненого з дфриз. 
mann, англ. man, дісл. maor, гот. manna, 
дінд. ав. manu- <<Людина>>, а також із псл. 
mQ:lь, укр. муж. - СІС 1951, 728; Фас
мер IV 473; Преобр. ІІ, вьtп. последний 
105; Mikl. EW 342; Кluge-Mitzka 459-
460, 725. - Див. ще муж. 

[шпін] <<Шпеник (у пряжці) Нед, 
ВеЗа; плодоніжка ВеЗа; стовбур, пень 
ВеЛ>>, [спень] <<стовбур, пень>> ВеЛ, 
[спінь] <<Верхній кінець веретена Vin
cenz; веретено Шух>>, [шпінь] <<шпеник, 
кінець стрижня, сам стрижень; ніжка 
листка, плоду; стрижень, шип Па; верх
ній кінець веретена Vincenz>>, [шпінька] 
ноетрий кінець веретена>> Нед, [за
шпінкати, пришпінкати] <<застібнути 
nряжку •> Нед, [розшпінкуватися] <<роз-
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стібнутися•>; - запозичення з румунсь
кої мови; рум. spin <<колючка, шnиJІька, 
шип, гоJІка•>, продовжує JІат. sp1na <<ШИП, 
коJІючка, терен, терновий кущ•>, спорід
нене з умбр. spinia, spina «СТОВП•>, тох. А 
spinae <<Гачок, кіJІОК•>. - Vincenz 11; 
Pщcariu 148; Walde-Hofm. ІІ 574. 

[шпінгалет] <<метаJІічний поздовж
ній засув дJІя замикання дверей або. 
вікон•>; - бр. шпінгалет; - заnози
чення з російської мови; безпосереднім 
джереJІом р. шпингалет є н. Spaniolett 
<<ШпінгалеТ», що походить від фр. espag
nolette <<ТС.•> і даJІі від espagnol <<іспансь
киЙ•> у зв'язку із запозиченням відповід
ної реаJІіЇ з Іспанії (пор. іншу назву шпін
гаJІета у французькій мові targette а 
l'espagnole <<іспанський засув•>). - СІС2 

934; Фасмеf lV 474; Dauzat 293. 
[шпінка <<запонка•>, [спінка] <<ТС.•>;

п. spinka <<запонка•>, [spinka, szpinka] 
<<ТС.•>, слц. BJI. HJI. spinka <<застібка; запон
ка•>; - утворення, споріднене зі сп6на 
<<Пряжка•>, спинати <<поєднувати, спо
JІучати•>, п. spinac «ТС.•>. - Фасмер lV 
474-475; BrUckner 554. - Див. ще 
п'ЯстИ. - Пор. слона, шпонка. 

[шпінька] (орн.) <<зябJІик, Fringilla 
coelebs L.•> ВеБ, ВеНЗн, ШарJІ, [шп{нь
кало] <<ТС.•> тж; - звуконасJІідуваJІьне 
утворення; назва мотивується криком 

птаха, який визначається як дзвінке 
піньк-піньк. - Птиць1 СРСР 581-582. 

шпіон <<шпигун•>, шпіонаж, шпіон
ство, шпі6нити; - р. болг. шпи6н, 
бр. шпіён, п. (рідк.) szpion, ч. (розм.) 
spion, СЛЦ. spion, BJI. spion, М. ШпUОН, 
схв. шпі.tjgн, сJІн. spij6n; - запозичення 
з німецької мови; н. Spion <<Шпіон, 
шІІигун•> за посередництвом французької 
та іспанської (фр. espion, ісп. spione «ТС.•>) 
запозичене з ітаJІійської; іт. spione <<ШПИ· 
гун•> утворене від spiare <<Шпіонити, ви
стежувати. підстерігати•>, джереJІом яко

го є германські мови (пор. пгерм. *sреh
<<уважно, гостро дивитися•> і генетично 
пов'язані з ним двн. spёhon, spiohon 
<<стежити, вистежувати•>, снн. spё(e)n, 
снідерJІ. spien «ТС.•>). - Фасмер lV 474; 
Чернь1х 11 423; Преобр. 11, вь1п. посJІед-
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ний 105-106; Holub-Lyer 471; МJІаде
нов 695; Dauzat 293; Кluge-Mitzka 718, 
727-728. - Пор. шпиг. 

[шпіц1 ] <<ШПИJІь; гострий кінець•> 
О; - р. шпиц <<ШПИJІь на будові•>, бр. 
шпіц, п. szpic, ч. spice, сJІц. (розм.) 
spic <<Вістря; ШПИJІЬ•>, BJI. HJI. spica «ТС.•>, 
боJІг. шпиц <<гострий; подібний до 
ШПИJІЯ•>, М. шпuц <<ШПИJІЬ; ГОСТрИЙ•>, 
СХВ. spic, sp'ica <<ТС.•>, CJIH. spfca <<Вістря; 
верховина•>; - запозичення з німець
кої мови; н. Spitze, [Spitz] <<ШПиJІь; го
стрий кінець, вістрЯ•> пов'язане зі spitz 
ностриЙ•> ( < двн. spizzi «ТС.•>), спорід
неним з дангJІ. spitu <<рожен; спис•>, 
двн. spi3 <<рожеІ-І», шв. spett, норв. spit 
<<ТС.•>. - СІС2 934;_ Чернь1х ІІ 423; 
Borys 606; Schuster-Sewc 1467-1468; 
Skok ІІІ 409-410; Bezlaj ESSJ lV 99; 
Кluge-Mitzka 726, 728; КІеіn 1492; 
J6hannesson 889. - Пор. шпіц2 • 

шпіц2 <<Порода собак•>; - р. болг. 
шпuц, бр. шпіц, П. szpic, Ч. spic\, СЛН. 
spfcelj «ТС.•>; - запозичення з німецької 
мови; н. Spitz <<Шпіц (порода собак)•> 
пов'язане з прикметником spitz <<гострий, 
шпичастий•>; назва мотивується загос
треною формою морди і гострими вуха
ми собаки. - СІС2 934; Фасмер lV 474; 
Чернь1х 11 423; Горяев Доп. І 57; Ko
palir\ski 948; Holub-Lyer 471; Bezlaj 
ESSJ IV 99; Кluge-Mitzka 728. - Див. 
ще шпіц1• 

шпіцрутен <<довга гнучка JІозина, 
якими солдати биJІи засуджених, що їх 
nроганяJІи крізь стріЙ•>; - р. боJІГ. шпиц
рутен, бр. шпіцрутзн, n. szpizruta; -
запозичене з німецької мови за nосе
редництвом російської; н. ст. Spitzrute 
<<Шпіцрутен; різка, пруТ» (мн. Spitz
ruten), суч. Spieprute «ТС.•> є скJІадним 
словом, утвореним з компонентів Spitze 
(Spitz-) <<ШПИJІь, гострий кінець, вістря•> 
та -rute (Rute) <<Прут, різка•>, що про
довжує двн. ruota <<жердина•> і, можли
во. споріднене із ncJI. *ratiskjo, укр. ра
тище. - СІС2 934; Фасмер lV 474. -
Див. ще ратище, шпіц1 • 

шплінт <<КріпиJІьна детаJІь у маши
нобудуванні; [закоJІесник]•> ЛЖит; - р. 
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болг. шплинт, бр. шплінт, rr. szplint, 
[szplinda]; - запозичення з німецької 
мови; н. Splint <<заколесник; шплінт•> по
ходить від снн. splinte «ТС.•>, для якого 
припускається первісне *spllt, пов'язане 
з дієсловом sp!Hen, н. spleipen <<розколю
вати•>. - СІС2 934; Кluge-Mitzka 207, 
729; КІеіn 1493. -Див. ще флннта1 • 

[шплях] <<Шрам, пляма, ряботиння•> 
ВеЛ, [шпляхт] <<ТС.•> ВеЛ; - не зовсім 
ясне; можливо, споріднене з др. сути 
<<сипати•> (сьплю, сьпеши <<сиплю, сип
леш•>), ПОр. укр. вu-сип-ка, р. Cbtnb, утво
рені від сипати (сь'тать). 

[шпол] <<совок, яким виливають воду 
з човна•>, !шп6ла, шп6лик] <<ТС.•>; - др. 
С'Ьпол'Ь <•полоник, посудина для черпан

ня, ГЛеЧИК>>, спОЛ'Ь (спольt) <<ГЛеЧИК•> (?), 
слн. ро! (род. в. роІа) <•черпак•>, цсл. nол"Ь, 
НСПО/\"1. 1 СПО/\"1. «ТС.•>; - ПСЛ. (s'ЬрОі'Ь, 
іz'ЬроІ'Ь], похідні від дієслова *pel-ti <<поло
ти; вичерпувати•>, palati <<провіювати•>, 
сnорідненого з гр. каЛЛw нрясу, під
кидаю•>, укр. [палати] <•очищати зерно 
від полови (лушпиння), підтрушуюч1:1 
його в посудині•>. - Machek ESJC 
429. -Див. ще полоник 1 , палати•. 

шпона <<Одношарова, неклеєна фа
нера; nрокладний матеріал•>, шпонка 
<•nрокладний матеріал; кріпильна деталь•>, 
шпонька «ТС.•>; - р. шпон, шпона, бр. 
шпона, п. szpona, spona; - запози
чення з німецької мови; н. Span «Тріс
ка, скіnка, уламок•> ( < двн. свн. снн. 
span) споріднене з дфриз. span, spon 
~плоский золотий щит-нагрудник•>, дісл. 
spann, sponn <<уламок, тріска, скабка, де
рев'яна пластинка•>, гр. acp~v <<КЛИН•>. -
СІС2 934; Кluge-Mitzka 719. 

ШПОНКа <<ЗаПОНКа•>, шпонька <<ТС, 
[шnилька]•> ЛПол, шпоня <<ШИП у дере
в'яному стовпі; nазур rrтaxa•>; - р. 
шпон <<nазур ловчого nтаха•>, бр. [шпон
ка] <<запонка•>, п. [sponka, szponka] «ТС.», 
szpon <<nазур; скоба•>, ч. слц. вл. sponka 
<<Застібка, ПрЯЖКа•>, болr. шпонка, СЛН. 
sp6na <<Пряжка, застібка; скоба, дужка, 
клямка•>, spoпka <•Застібка, скріпка, пряж
ка•>, цсл. С"Ьnон" <<перепона, перешко

да•>; - утворення, споріднене зі спона 

шпорунИк 

<<ПрЯЖКа•>, спинати <<ПОєднувати, СПО
лучатИ•>; пов'язання (Преобр. ІІ, вьrп. по
сJrедний 1 Об; Г оряев 425; Matzenauer 331) 
із нн. spбn <<Тріска>>, свн. span (> нвн. 
Span) «ТС.>> за посередництвом польської 
мови непереконливе. - Фасмер IV 
474-475; Borys 606; BrOckner 554.
Див. ще п'ЯстИ. - Пор. спона, шпінка. 

шпонька - див. шпонка. 
ШПора <<ОСТрога; рОГОВИЙ загостреНИЙ 

наріст на лапах у деяких птахів; шип на 
ободі ведучого колеса або траках гусе
ниці трактора>>, шпорка <<(у квітів) міш
коподібний виріст оцвітини, де скупчу
ється нектар; (у птахів) невеличка шпора 
на лапі•>, шпорити; - р. бр. болг. м. 
шпора, п. [szpora], ч. (розм.) sporn, 
sporna; - запозичення з німецької мо
ви (проти Черньrх ІІ 423); н. ст. Spore 
(суч. Sporn, двн. sporo <<Шпора•>) спорід
нене з дангл. spora, spura, англ. spur, 
дісл. spori <•шпора•>, дінд. sphur <<Відштов
хувати ногою•>, ав. spar, лит. sp\rti <<сту
пати•>. - СІС2 934; Фасмер IV 475; Го
ряев 425; Преобр. ІІ, вьrп. последний 106; 
МJшденов 695; Matzenauer 334; Кluge
Mitzka 729. 

шпорец- див. спорець. 
[шпорИ:шки] (мн.) (бот.) «порічки 

червоні, Ribes rubrum L.•>, [шпурuшкиІ 
Па, [шпорічка] Mak, [спорічка] «ТС.•> 
Нед; - фонетичний варіант форми [спо
річки], пов'язаної з порічки. - Див. ще 
порічка. 

шпортати <<колупати; копатися, шу
кати», шпортатися <<колупатися; вов
тузитися; копатися, шукати; спотика

тися•>, [шпиртати] <<Колупати•>, шпорт
нути <<кольнути, вдарити•>, [шпорто
нути] <<кольнути, вдарити із силоЮ•> Нед, 
(шnортайло, шnортало] <<ТОЙ, ЩО КОПа
ЄТЬСЯ, риється, копирсаєтьсЯ•>, [шпорта
ка] «СТорча ка•> Ме, вИшпортувати; - П. 
[szportac] <<ритися, порпатися, копирсати
ся, шукатИ•>; - очевидно, експресивний 
варіант дієслова портати <<збирати•>. -
Див. ще fюртати. - Пор. шпнрати, 
шупортати. 

[шпорунИ:к] <<ощадлива людина•> 
ВеУг; - очевидно, видазміна первісно-
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шпотатися шпуля 
------------------------------------

го ІшпаfівнuкІ <<те.•>, rюхідного віл Іата
рувати <<бути ощадJІИВИМ•> (див_)_ 

[шпотатисяІ <<сnотикатися•>, !за
шпdтитцсяІ <<спіткнутися•> Ме; - не 
зовсім ясне; можливо, експресивний 
варіант деетимологізованого первісного 
спотикатися (див.). 

[шпринц] (зоол.) <<Гадюка звичайна, 
Vipera berus L.•> ВеНЗн; - неясне. 

[шпрйха] <<спиuя (в колесі)•>, [шприх, 
шпрЯха] <<ТС.•>; - п. szprycha, (рідк.) 
szprych, sprycha <<сnиця (в колесі); прут, 
щабель•>; - запозичення з німецької 
мови; н. Speiche <<СПИНЯ•> (двн. sp~icha) 
споріднене з юrн sрёса, дангл. spaca, 
англ. spoke <<СПИНЯ•>, лит. speigliaT <<КО
лючки•>, а також з дінд. sphyah <<nалиця, 
рід весла•>, лат. spica <<КОЛОС». - BrUck
ner 510, 554; Кluge-Mitzka 722. 

шприц <<Хірургічний інструмент для 
впорскування в організм лікарських ре
човин і для відсмоктування рідини; ін

струмент подібної будови, використову
ваний у техніці•>, шпрИца <<ТС.•>, шпри
цювальник, шприцювальний, шприцу
вати, шприцювати; - р. М. Шприц 
<<Шnриц•>, бр. шпрьщ, п. szpryca <<Тс.; 
спринцівка•>, болг. шприц <<сnринцівка; 
бляшана трубочка; вода із содою•>, схв. 
шприц <<ШПрИЦ>>, СЛН. (розм.) spr(ca 
<<Сnринцівка•>; - загюзичення з німецької 
мови; нім. Spritze <<шприц; укол; пожеж
нvrй насос•> ( < свн. sprutze <<Оnрискувач, 
насос•>) походить від дієслова spritzen 
<<ОПрискувати; шприцювати•> ( < свн. sprUt
zen еоприскувати•), яке зводиться до 
пгерм. *spr6t- <<Виростати, проростати; роз
пукуватися•>. - СІС2 934; Фасмер IV 
475; Преобр. ІІ, вьrп. последний 106; 
Младенов 695; Кluge-Mitzka 731, 732. 

шпроти (мн.) <<дрібна морська про
мислова риба родини оселедцевих; кон
серви з цієї риби в оліЇ•>; - р. бр. 
шпрdтьt, п. szproty, ч. sprota, [sprot] 
(одн.), слц. sprota (одн.); - запозичення 
з німецької мови; н. Sprotte (< Sprott) 
<<ШПрОТ•> ПОХОДИТЬ Від СНН. sprott «ТС.•>, 
для якого припускається зв'язок із н. 
Sprop <<Нащадок; виводок; молода риба•>, 
утвореним від spriepen (< двн. sprio3an 
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< пгерм. *spreutan) <<11роростати; розпу
куватися•>, що споріднене з кімр. ffrwst 
( < *sprudsto-) <<поспіх•>, лтс. spraOstiёs 
<<nротовnлюватися•>. - Фасмер IV 4 75; 
Черньrх ІІ 423-424; Горяев Доп. І 57; 
Holub-Lyer 471; Кluge-Mitzka 731, 
732, 733. 

[шпувати] <<бушувати; бризкати; плю
вати; насміхатися Бі; блювати Пі•>, 
[шпуіінуть, шпойнуть] <<бf.?изнути, сприс
нути•> ЛЧерк, [шпуйний] (про вітер) 
<<nронизливий, різкиЙ•>; - не зовсім яс
не; припущення (Потебня РФВ 1880/4, 
23) про пізнє запозичення з лат. spuo 
<<ПЛЮЮ•>, спорідненого з псл. plьvati, укр. 
плювати, непереконливе. 

шпувці (мн.) (ент.) <<Хробаки тур
белярії, Turbellaria•> Нед; - неясне. 

[шпуга] <<дерев'яна планка або за
лізна штаба для скріплювання дощок у 
дверях, оковування скрині тощо•>; - п. 

szponga, sponga, szpq_ga, [spaga, szpun
ga] «ТС.•>; - запозичене з німецької 
мови за посередництвом польської; н. 
Spange (< двн. spanga) <<дерев'яна по
перечка, засув; пряжка, застібка>> спо

ріднене із снідерл. spanghe, дангл. spang 
<<ТС. •>, англ. spangle <<металевий листок•>, 
дісл. spQng «Тонка пластинка; крижина•>, 
а також із н. spannen <<натягати•>, ети

мологічно пов'язаним із псл. p~ti, укр. 

п' Ястu. - ВеЗн 83; BrUckner 553; Кlu
ge-Mitzka 719.- Дvrв. ще п'Ястй.
Пор. шпанівка. 

шпуля <<дерев'яна або картонна на
садка на веретені для намотування 

пряжі•>, шпулька, [шпулєр] <<(у ткачів) 
рід пристрою, щоб намотувати нитки на 
шпульку•> Нед, шпулЯр «ТС.•>, шпуль
ник <<робітник, що намотує нитки на 

шпульки•>; - р. бр. шпуля, п. szpula, 
полаб. spolka, болг. шпулка, схв. шпf)
ла, слн. spula; - запозичення з німе
цької мови; свн. spuol(e) (< двн. spuolo) 
<<Шnуля, тонкий, плоский шматок дере
ва; трубка; стfижень пташиного пера•> 
(н. Spule «ТС.•> споріднене із снн. spole, 
снідерл. spoele, гол. spoel <<Шnуля•>, ісл. 
spola <<(ткацький) човник•>. - Шелудь
ко 58; Фасмер IV 475; Преобр. П, вьrп. 



шпундра 

последний 106; Вогуs 607; Bruckner 554; 
Holub-Kop. 374; Кluge-Mitzka 733. 

[шпундраІ <<ВИд страви з підсмаже
ної свинини; шматок свинячої грудин
КИ•> Нед, шщjндрі (мн ) «ТС.•>, шпундер 
<<ШМаток свинячої грудинки•> Нед; - п. 
szponder <<Грудинка; [однорічне порося, 
відгодоване на шинку]»; - запозичення 
з невідомого джерела. - Bгuckneг 554. 

шпунт' <<ПОздовжній виступ або паз, 
що з'єднує дошки, блоки тощо; дошка з 
виступом з одного боку й пазом з nро
тилежного; спеціальний корок у боч
ках•>, шпунтИна <<дошка, брус із пазом 
з одного боку і виступом із другого•>, 
ІшпунтованиІ <,(про раму) не під за
мазку, а зі шпунтаМИ•> Л, шпунту
вальний, Шпунтувати <<ВИрізати !UПУНТ; 
застосовувати шпу1ни; закривати боч
ку шпунтом•>; - р. бр. бощ. шпунт, 
п. szpunt, [spond], ч. слц. (розм.) spunt, 
ВЛ. (розм.) spundowac <<СТеЛИТИ nідло
ГУ>>, нл. spundowas <<ТС.; затикати боч
ку чопом•>; - запозичення з німецької 
мови; н. Spund (свн. spunt) <<дірка для 
чопа; чіп, затичка•> походить від іт. 
(s)punto <<випускний отвір; отвір, про
свердлений у трубі•>; італійське слово 
продовжує нар.-лат. (ex)punctum «ТС.•>, 
утворене з nрефікса ех- <<З>> та іменника 
punctum <<укол; точка; очко•>. - СІС 
934; Фасмер rv 475; Преобр. ІІ, ВЬ!П. по
следний І Об; Bruckner 554; Holub-Lyer 
471; Bezlaj ESSJ IV 103; Кlu~e-Mitzka 
734. - Див. ще екс-, пункт. 

шпунт2 <<інструмент для обробки ка
меню; столярний інструмент, яким роб
лять пази•>; - не зовсім ясне; можли
во, утворилося шляхом скорочення імен
ника шпунтубель (див.). 

lшпунт3 J <<nунш; пуншова есенція 
Нед•>, [шпунтуш] <<ТС.•>; - р. [шпун
тик] <<nунш; горілка, розведена чаєм•>, 
бр. [шпунт] <<nунш, чай з алкогольним 
напоєм•>; - не зовсім ясне; можливо, 
експресивне утворення, що виникло з 

пунш шляхом метатези приголосних; 

кінцеве -т могло з'явитися під впливом 
шпунт <<Чіп у винній бочці•>. - Див. 
ше пунш. 

шрайба 

шпунтубель <<СТолярний інструмент, 
яким вистругують шпунти - пази•>; -
р. бр. шпунтубели, п. szpunthebel, (заст.) 
szpunthybel, болг. шпунтубел; - за
позичення з німецької мови; н. Spund
hobel ~шпунтубель•> - складне слово, 
утворене зі Spund <<ШІІунт•> і НоЬеІ 
<<рубанок•>. - ССРЛЯ 17, 1540. -
Див. ще гембель, шпунт'. 

шпур <<(у гірничій справі) цилінд
ричний отвір у гірській nороді, вибуре
ний для вибухівки; (у металургії) отвір 
у горні ДJІЯ випуску рідких продуктів 
плавки•>; - р. бр. болг. шпур <<ТС.•>; -
запозичення з німецької мови; н. Spur 
(двн. spor) <<СJІід, ознака; колія; заглиб
лення для вибухівки при гірничих ро
ботах; отвір у горні•> споріднене з дінд. 
sphur <<Відштовхувати ногою•>, ав. spar, 
лит. sp\rti <<ступатИ•>, а також із н. 
Sporn (двн. sporo) <<ШПора•>. - СІС! 934; 
Кluge-Mitzka 729, 734. - Пор. шпора. 

шпурлЯти <<Кидати•> СУМ, Нед, 
[шпургати] Нед, шпурити <<ТС.•>, шпур
нути <<кинути•> СУМ, Нед, [шпурто
нути] <<Кинути із силою, вилити•>, шпу
рЯти <<шnурляти•>; - очевидно, звуко
наслідувально-зображальне утворення; 
пор. аналогічні жбурлЯти, жб.t)рити, 
жб!jрнути. 

l шраrи J <<Козла (розпилювати коло
ди)•> ВеЗа; - п. szaragi, [szragi, szгa
gany] <<КОЗЛа•>, Ч. srak (заст.) <<Підстав
ка, кілок•>; - запозичення з німецької 
мови; свн. schrage <<Косо або навхрест 
уставлені стовпи, навхрест поставлені 
ніжки як підставки стоJІа, козел тощо•> 

( н. Schragen <<козла; верстат•>) сnорід
нене з ранньонвн. schrege (< двн. 
*scrёgi), н. schгag <<косИЙ•>, нн. schrёg, 
гол. schraag <<ТС.•>; пгерм. *skгag- <<бути 
косим•>. - Ho!ub-Kop. 374; Кluge
Mitzka 677-678. 

[шрайбаІ (тех.) <<Шайба•> ЛЖит; -
утворення, що виникJJО як результат 

КОНТаМіНаціЇ СЛіВ Шруб <<ГВИНТ>> і шайба 
<<металеве кільце або пластинка з отво
ром, що їх закладають під гайку або 
ГОJІОВКУ бОЛТа>>. - ДиВ. ще ШаЙба, 
шруб. 
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шрам 

шрам <<слід на шюрr від зарубцьо
ваної рани•>, шрамуватий <•подряпаний, 
у шрамах•>, шрамувати <•робити шрами•>, 
ст. шрам'Ь ( 1599); - р. бр. шрам, rr. 
szrama, (рідк.) szram, Ч. sram «ТС.•>; -
запозичення з німецької мови; свн. 
schram(me) <•рана від меча•> (> нвн. 
Schramme <•Шрам, рубець•>) споріднене 
з дісл. skrama <•сокира; рана>>, іт. crena, 
ретором. crenna <•поріз, розріЗ>>, а також 

і1 псл. krojiti, укр. кроїти. - Шелудько 
58; Фасмер IV 4 76; Черньrх ІІ 424; 
Преобр. ІІ, вьrrr. последний 107; Горяев 
425; BrUckner 554; Holub-Kop. 374; Ho
lub-Lyer 471; Кluge-Mitzka 678. -
Пор. кроїти. 

шрапнель <<артилерійський снаряд 
картечної діЇ•>; - р. бр шрапнель, п. 
SZГapneJ, Ч. СЛЦ. BJI. srapneJ, болг. Шраn
НеЛ, м. шрапнел, шрапнела, схв. шрал
нел, шрапнела, слн. srapnel; - запо
зичення з англійської мови; англ. shrap
nel «ТС.>> походить від прізвища винахід
ника шрапнеJrі, генерала Г. Шрапнеля 
(Н. Shrapnel, 1761-1842).- СІС2 934-
935; Фасмер lV 476; Holub-Lyer 472; 
Младенов 695; Dauzat 666; КІеіn 1439. 

шредер <•машина, що обробляє ку
курудзу>>, хескер-шредер «ТС.>>, шредеру
вати; - р. болг. шредер, бр. шр:3дар;
термін, який виник шляхом скорочення 
складного слова хескер-шредер, запо
зиченого з англійської мови; англ. 
husker-shredder «ТС.>> є складним словом, 
утвореним з husker <<лущильник>> від 
дієслова husk <<очищувати від лушпайок, 
лущити>> (< сангл. huske) нез'ясовано
го походження, і shredder <•різак>> від 
дієслова shred <•різати, розрізувати>>, що 
продовжує дангл. screade, споріднене з 
н. schroten <•дробити, грубо молоти>>, 
Schrot <<дріб (мисливський); грубо зме
JJене борошно>>. - БСЗ 46, 127; КІеіn 
752, 1439; Кluge-Mitzka 681.- Див. 
ще хИжа, шrіт 1 • 

[шрикун (орн ) <•рожевий шпак, 
Sturnus (Pastor) roseus L.>> Шарл; - р. 
[шрикунІ «ТС.>>; - не зовсім ясне; мож
ливо, утворення звуконаслідувального 
характеру. - Пор. шріт2 . 
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шрифт <•накреслення, написання лі
тер; комплект літер, потрібних для від
тв()рення певного алфавіту, uифр і зна
кіВ>>, шрифтар <•робітник, що відливає 
шрифТ», шрифтарня <•словолитня>>, 
шрифт6вня <•складальна каса>>; - р. 
боJІГ. м. шрифт, бр. шрьtфт, п. szryft; -
запозичення з німецької мови; н. Schrift 
<•шрифт; почерк; твір; напис>> (< двн. 
scrift) утворене від schreiben <•писатИ>>, 
(< двн. scrїban «ТС.>>), яке походить від 
лат. scrїbo <•пишу, вирізую>>, спорідненого 
з гр. ахартсраОІJШ <•дряпаю (на чомусь)•>, 
сірл. scrїpaim «ТС.>>. - СІС2 935; Фасмер 
IV 476; Младенов 695; Кluge-Mitzka 
679, 680; Walde-Hofm. ІІ 499-500. 

[шріпстак] <<Лещата>> О, Ішрубстак] 
<<ТС.>> ТЖ; - П. SГUbsztak, (заст.) 
szrubsztak; - запозичене з німецької 
мови за посередництвом польської; н. 
Schraubstock <•Лещата>>, (букв.) <•палиuя 
ДJІЯ загвинчуваннЯ>> (пор. пізнє свн. 
schrObe <•ГВИНТ>>) є складним словом, пер
ший компонент якого (Schraub-) пов'я
заний з дієсловом schrauben <•загвинчу
вати>>, другий із Stock <•палиця; шток; 
стрижень>>. - Шелудько 58; Brlickner 
535. -Див. ще шруб, шток. 

шріт1 <•дріб (мисливський); грубо зме
лене борошно Нед>>, [шрут] <<дріб•> Бі, 
шротИна, шротівнИця, шротувати 
<•грубо молотИ>> Нед, ст. шрот'Ь (шро
том'Ь) (XVIII ст.); - р. (рідк.) шрот, 
бр. шрот <•дріб>>, ГІ. srut, srot, (заст.) 
szrot, (рідк.) szrot (srot), ст. srzot, szrut 
<•дріб; вівсяне борошно; грубо змелене 
борОШНО>>, Ч. СЛЦ. Srot <<Грубо змелене 
борошно; металеві ошурки; брухТ», вл. 
(розм.) srot <<Грубо змелене борошно; дріб; 
бруХТ», НЛ. srot <<Грубо змелене борошно; 
непросіяне борошно як корм для худоби>>, 
болг. (рідк.) шрот <•дріб>>, схв. шрот 
<•дріб; грубо змелена кукурудза, борошно 
ЯК КОрМ худобі>>, СЛН. srot <<ТС.>>; - за
ПОЗИЧеННЯ з німецької мови; н. Schrot 
<<дріб; грубо змелене борошно; шрот (з 
олійного насіння)•> (< свн. schrot <•удар, 
поріз, рана; відрізаний, відпиляний шма
ток•>, двн. scrбt <•Порі з>>) споріднене з 
гр. хроuтоuІJШ <•Вимітаю>>, лат. scrotum 



шріт 

(< *scroutum) <<(анат.) калитка•>, scrOto 
<<досліджую•>, а також із псл. kora, укр. 
кора, псл. skora, укр. шкіра, псл. krajati, 
укр. краяти. - Bruckner 534-535; Ho
lub-Kop. 374; Holub-Lyer 472; Bezlaj 
ESSJ IV 104; Кluge-Mitzka 681. -
Див. ще кора, краяти, шкіра. - Пор. 
шрот 1 • 

[шріт2 ] <<Вигук на вираження співу 
птаха валове очко•>, [шрітати] <<(про 
валове очко) співати•>; - звуконасліду
вальне утворення. 

шропшир <<порода м'ясних овець з 
короткою вовною•>; - р. шропшир, слц. 
shropshire; - запозичення з англійсь
кої мови; англ. shropshire <<ТС.•> походить 
від назви англійського графства Shrop
shire, де виведено цю породу. - СІС2 

935; БСЗ 48, 182. 
шрот 1 <<макуха•>; - р. болг. шрот 

нс.•>; - запозичення з німецької мови; 
н. Schrot <<дріб (мисливський); грубо зме
JJене борошно; макуха•>. - СІС2 935; 
ССРЛЯ 17, 1545. -Див. ще шріт1.
Пор. шрот2 • 

[шрот2 ] <<довгаста відрізаний шматок 
сала•> Нед; - п. ст. szrot <<смуга, дов
гастий шматок м'яса, риби•>, ч. [srutka] 
~шматок копченого м'яса•>; - запозичен
ня з німецької мови; свн. schrot <<удар, 
поріз, рана; відрізаний, відпиляний шма
ток•>. - Bruckner 534-535, 555; Holub
Kop. 374. - Див. ще шріт1 • - Пор. 
шрот 1 • 

Шруб <<ГВИНТ, шуруП•>, шруба, шруб
Ка «ТС.•>, шрубель ~зубило•>, шрубок 
<<гвинтова втулка; пробка з гвинтовою на

різкою•> Нед, трубувати <<загвинчувати•>, 
ст. шрубки <<ГВИНТИКИ•> (XVIII ст.); -
бр. шруба, [шруб] <<ГВИНТ•>, П. sruba, 
(заст.) szruba, (рідк.) sroba, szroba, 
[szrub], Ч. sroub, СЛЦ. (розм.) Srauba, ВЛ. 
SГUb, НЛ. sruba, [sryba], М. Шраф, СХВ. 
шрііф <<ТС.•>; - запозичення з німецько[ 
мови; свн. (пізнє) schrObe (н. Schraube) 
<<гвинт, болТ» походить від нар.-лат. scro
ba <<Гайка, шуруп•>; пов'язання безпосере
дньо з н. Schraube (Шелудько 58) мало
ймовірне з огляду на вокалjзм кореня. -
Bruckner 535; Machek ESJC 623; Holub-

шпіrа 

Lyer 472; Mikl. EW 342; Кluge-Mitzka 
678-679; Walde-Hofm. ІІ 500. 

штаб <<орган керування військами•>, 
штаб{ст, штабнИй, штабнИк, шта
бовець; - р. бр. м. штаб, п. sztab, ч. 
СЛЦ. stab, бОЛГ. щаб, СХВ. штііб, СЛН. 
stab; - запозичення з німецької мови; 
н. Stab <<палиця; булава; штаб•> (останнє 
значення виникло через переносне вжи

вання значення <<булава•> як символу 
влади, зокрема, у війську) споріднене з 
двн. stab, днн. staf, дангл. stref, англ. staff, 
дісл. stafr <<nалиця; булава•>, лит. ст. sta
bas <<стовп, колона; ідол•>, лтс. stabs 
<<СТОВП, КОЛОНа•>, прус. stabis <<КаМіНЬ>>, 
гр. aGTEJ..Іcp~<; <<МіЦНИЙ•>, дінд. stabhn~ti, 
-oti <<Підпирає, затримує•>, тох. ~top, ~tow 

<<палиця•>. - СІС2 935; Фасмер IV 4 76; 
Чернь1х ІІ 424; Горяев 426; Преобр. ІІ, 
вь1п. последний 107; Holub-Kop. 375; Ho
lub-Lyer 472; Кluge-Mitzka 735; КІеіn 
1501. 

Штаба <<МеТаЛеВИЙ прут, СТрИЖеНЬ>>, 
[штuба] <<ТС.•> Нед, штабарня <<фабри
ка, що випускає листове залізо•>, затта
бувати <<обити штабами•>; - р. [штаб] 
«Ціпок, валок, валик•>, бр. [штаба] <<за
лізний прут, штаба (запирати двері), 
засув•>, п. sztaba; - запозичення з ні
мецької мови; н. Stab <<палиця, булава, 
прут, стрижень•>. - Шелудько 58; Bruck
neг 555; Кluge-Mitzka 735. - Див. ще 
штаб. 

Штабель <<Купа праВИЛЬНО[ геомет
рИЧНОЇ форми будівельних або інших 
матеріаліВ>>, штабелювальний, шта
бельний, штабелювати; - р. бр. шта
бель, нл. stabjel, stabl; - запозичення з 
німецької мови; н. Stapel ~штабель•> по
ходить від снн. stapel «ТС.•>, пов'язаного із 
снн. staf, н. Stab <<палиця; булава; штаб•>. 
- СІС2 935; Фасмер IV 476; Кluge-Mitz
ka 735, 736. - Див. ще штаб. - Пор. 
етап, стапель, штапель. 

[штаrа] <<знаряддя, за допомогою яко
го чинбар розвішує шкіру над чаном; 
дерев'яний брус у млині•>, [штагва] 
<<поперечна жердина у ткацькому верс

таті, на яку намотується полотно•> 
Нед; - р. штаг <<товстий канат, що 
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підтримує щоглу спереду•>, п. sztag 
<<сталева линва, що з'єднує щоглу з ін
шими пристроями корабля•>, sztaga 
<<гранчастий брус, до якоr·о прибивається 
дошка підлоги; rюхила дошка, що пра

вить за сходи на риштуванняХ•>; - за

позичене з німецької мови (можливо, 
за посередництвом польської); н. Stag 
<<Штаг (товстий канат, що підтримує що
глу спереду)•> походить від снн. stach(g) 
<<ТС. •>, яке є словом пра германського по

ходження і споріднене з гол. stag, дангл. 
streg, англ. stay, дісл. stag, а також дінд. 

stakati <<чинить опір•>, ав. staxta- нвер
диЙ•>, умбр. stakaz <<Визначений, установ
лениЙ•>, псл. stati, укр. стати. - Шелу
дько 58; Фасмер IV 477; Kopaliriski 949; 
Matzenauer 335; Кluge-Mitzka 736. -
Пор. спіти. 

[штайфіркИ] (мн.) <<сорт картоплі 
(з твердою кіркою)•> Нед; - 11. sztajfarki 
(мн.) <<Сорт картоплі•>; - не зовсім яс
не; можливо, через польське посеред

ництво запозичене з німецької мови, де 
могло бути утворене шляхом скорочення 

словосполучення ein steifer (Erdapfel) 
<<шорстка (картопля )•>; прикметник steif 
<<шорсткий, твердий, цупкиЙ•> спорідне
ний з дангл. stїf, гол. stijf, дісл. stтfr <<СИ
льний, негнучкиЙ•>, далі з лат. stїpes 
<<СТОВбур, КіЛ>>, stтpu\a <<СТебло, СОЛОМИНа>>, 
stїpUius <<твердиЙ•>, лит. stipti <<застигати•>, 
stiprus <<СИЛЬНИЙ•>, ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє. 
stlp- <<твердий, негнучкий; жердина, пали
ця•>. - Кluge-Mitzka 743, 749; Vr-ies 
AEW 541, 547. - Пор. штИ:вний, 
штифт. 

[штак1 ] <<Частина ткацького верстата 
(рід вала)•> Г; - п. sztak <<соснове де
рево, що вкладається між балками сте
лі•>; - запозичене з німецької мови, мо
жливо, за посередництвом польської; нвн. 
Stake(n) <<Жердина•>, як припускається, є 
словом нижньонімецького nоходження 
(пор. снн. снідерл. англ. норв. шв. stake 
<<Жердина•>, дфриз. staka, дангл. staca, 
дшв. staki <<ТС.•>, двн. stach <<олень на дру
гому році життя•>), спорідненим з лит. 
stagaras, stegerys <<стебло•>, лтс. stёga, 
stёgs <<Жердина•>, що зводяться до іє. 
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*steg- <<Жердина, колода•>. - Шелудько 
58; Кluge-Mitzka 736. 

[штак2 ] <<інвалід, солдат інвалідної 
команди•>, [штакун] «ТС.•>; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з н. Stackel 
<<бідолаха, жалюгідна людина•>. 

[штал€р] <<рід танцю•> ВеБ, [штеєр] 
«ТС.•> тж; - п. [sztaler] <<рід вальсу у 
швидкому темпі•>, sztajer, (рідк.) stejer 
<<Німецький (штирійський) танець, подіб
ний за темпом до вальсу•>; - запозичен
ня з німецької мови; н. Steierwalzer -
складне слово, пов'язане зі Steiermark 
«Штирія•> (земля й історична область в 
Австрії), steierisch <<ШтирійськиЙ•> і Wal
zer <<Вальс•>; слово запозичене також у 

румунську мову (~taier). - Kopaliriski 
949; DLRM 837. 

ШТаЛМеЙстер (заст.) <<ГОЛОВНИЙ КО
НЮХ; один із придворних чинів у царській 
Росії; режисер ма1rежу, що веде цир
кову програму•>; - р. шталмейстер, 
бр. шталмrійстар, бош. щалмайстор; 
- запозичене з німецької мови через 
російське посередництво; н. Stallmeister 
- складне слово, утворене від Stall 
<<стайня; хліВ•> (< двн. stal(l) <<ТС.•> ), спорі
дненого з гр. атtмw <<шикую (до бою), 
споряджаю, готую•>, прус. stallїt «стоя
ТИ•>, і Meister <<майстер•>. - СІС 1951, 
729; Фасмер IV 477; Кluge-Mitzka 
736-737. -Див. ще майстер. 

штамб <<Частина стовбура дерева від 
кореня до крони•>; - р. бр. штамб, 11. 

(рідк.) sztam, sztama <<Стовбур; поко
ління•>, BJI. stom <<дереВО (що росте)•>, НЛ. 
[stom] «ТС.•>; - запозичене з німецької 
мови, можливо, за посередництвом ро

сійської; н. Stamm <<стовбур•> спорідне
не з ірл. tamun <<стовбур дерева•>, гр. 
GTaJ..ІVЩ; <<СТОЯЧа посудина, ГЛеК>>, ЛаТ. 
stamen <<основа (ткацька)•>, дінд. stha
man <<Місце СТОЯННЯ>>, тох. А stam <<де
реВО>>, які зводяться до іє. *st(h)a- <<стоя
ТИ•>, кореня, наявного також у псл. stati, 
укр. стати. - СІС2 935; Фасмер lV 477; 
Кluge-Mitzka 737, 743. - Див. ще 
стати. 

[штамбур] <<Кришений турецький 
тютюн•>; - не зовсім ясне; можливо, по-



штам ет 

в'язане з тур. Istanbul (tiHunu) <<стам
бульський (тютюн)•>. 

І штам ет] <<рід вовняної тканини•>, ст. 
штаметсь (XVIII ст.); - р. штаме
товьtй <<з вовняної тканини•>, стамед 
<<рід вовняної тканини•>: - запозичене 
за nосередництвом польської і німецької 
мов (п. ст. sztamet <<рід вовняної тка
нини•>, н. Stamet <<ТС.•>) з італійської; іт. 
stametto <<груба вовняна тканина•> етимо
логічно пов'язане з лат. stamen <<основа 
(тканини)•>, спорідненим із гр. crт~ІJWV 
«ТС.•>, дінд. sthaman <<місце розташуван
НЯ•>, тох. А stam <<дереВО>>, гот. stoma 
<<тканина•>, лит. stomu6, stuomu6 <<стан, 
постать; зріст•>, які зводяться до іє. 

*st(h)a- <<стояти•>, наявного також у псл. 
stati, укр. стати. - Фасмер ІІІ 744, IV 
477; Bruckner 555; SW VI 387; Dauzat 
295, 297; Walde-Hofm. І! 586, 596-
599. - Див. ще стати. - Пор. штамб. 

штамп <<інструмент дJІН обробки за
готовок тиском; металева форма із за

глибленням або рельєфним зображен
ням тексту малюнка; печатка; напис на 

кресленні; (перен.) шаблон•>, штамп6в
ка, штампувальник, штампувальний, 
штампувати; - р. бр. штамп, п. 
sztampa <<штамп•>, боJІГ. щампа, м. (заст.) 
штампа <<відтиск, відбиток на папері; ві
зерунок на тканині•>, схв. штампа <<друк, 
Преса•>, СЛН. Stampa <<друк, преса; дру
кування; щось надруковане•>: - запози

чене за посередництвом німецької мови 
(н. Stamp <<Штамп•>) з італійської; іт. stam
pa <<Відтиск, відбиток; гравюра; друк•> по
в'язане зі stampaгe <<друкувати, штам
пуватИ•>, запозиченим від давньофранксь

кого *stampon <<товкти•>, н. stampfen нс.•>, 
які споріднені з псл. stQpati, укр. сту
пати. - СІС2 935; ЧерНЬІХ ІІ 424; Ko
palir\ski 949; Bezlaj ESSJ IV 106; Mikl. 
EW 342; Dauzat 295, 298; Кluge-Mitzka 
737.- Див. ще ступати. - Пор. ступа. 

штанга <<металевий стрижень, де
талі інструментів; спортивний снаряд у 
важкій атлетиці•>, штангіст; - р. бр. 
штанга, п. sztanga <<штанга; металевий 
брус (прут)•>, слц. [stanga] <<жердина•>, 
полаб. stand'ai <<прут, штаба, жердина•>, 

штандарт 

болг. щанга <<Штанга•>, м. штанга, схв. 
штанга <<Жердина; важіль•>, слн. stanga 
<<Жердина; дишель, війя•>: - запозичення 
з німецької мови; н. Stange <<штанга; жер
дина, паJІиця, стрижень•> споріднене з гр. 

GТOVU~ «ГОСТрИЙ краЙ, ВістрЯ•>, GТcXxU<; <<КО
ЛОС•>, лтс. stagaгs <<риба з колючками•>, 
які зводяться до іє. *ste(n)gh- <<колоти; 
бути гострИМ•>. - crc~ 935; Фасмер IV 
477; Чернь1х li 424; Kopalir\ski 949; Bezlaj 
ESSJ IV 1 Об; Кluge-Mitzka 739. -
Пор. стяг1 • 

штангенцИркуль <<інструмент для 
лінійних вимірювань•>: - р. штанген
цИркуль, бр. штанкенць'tркуль, боJІГ. 
щангенцuркул; - запозичення з німець
кої мови; н. Stangenzirkel «ТС.•> є склад· 
ним СJІовом, утвореним з н. Stange <<штан
га; стрижень•> і Ziгkel <<циркуль, круг, ко
ЛО•>. - СІС 936. - Див. ще цИр
куль, штанга. 

[штандара! <<жердина (щоб збіль
шувати місткість воза)•>, [штандар! 
<<стояк для жердини сушити невід•> Мо, 
Берл, [штандари! (мн.) <<ніша під ва
ристою піччю СУМ, підпіччя Пі; три
ніжки для колиски під час праці на полі 
Л.Жит; стовпи як опора підлоги ЛПоЛ•>, 
[штандарина] <<жердина, щоб розширю
вати віз при трансnортуванні снопів, сіна 
тощо•>, ст. на стандарахсь (1579); - бр. 
[штандара! <<стовпчик nід будовою 
(фундамент)•>, п. [sztandaг, standaг, sten· 
darl <<Підпора у риштуванні; наріжний 
стовп у будованому домі; заглиблення під 

піччю•>, ст. standur, styndar <<Підпора у 
риштуванні•>, НЛ. standar <<Кадіб, ШаП
ЛИК; поміст для вітряка•>: - запозиче

не з німецької мови (можливо, за 
польським посередництвом); н. Standeг 
<<стояк, колона•> продовжує двн. (пізнє) 
stanteг «ТС.•>, похідне від двн. stantan 
<<стояти•>, спорідненого з гот. дангл. днн. 
standan, дісл. standa, англ. stand <<ТС.•>, 
далі з псл. stati, укр. стати. - Шелудь
ко 58; Bruckneг 555; Кluge-Mitzka 
738, 743. - Пор. стати. 

штандарт <<прапор•>, штандар <<ТС.•>; 
- р. штандарт, бр. штандар, п. sztan
daг, Ч. standaгta, СЛЦ. standaгda, боJІГ. 
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(заст.) щандарт «ТС.•>; - запозичене 
з німецької мови (очевидно, за російсь
ким і польським посередництвом); нвн. 
Standarte (свн. stanthart) <<штандарт, 
прапор•> походить від фр. ст. estandart, що 
сформувалося під впливом фр. ст. esten
dre (суч. etendre) <<розтягати, розстилати•> 
і продовжує давньофранкське *standord 
<<Місце розташування (стояння)•> - склад
не слово, перший компонент якого stаnd
пов'язщшй із дієсловом днн. standan <<сто
яти•>, спорідненим із псл. stati, stojati, 
укр. стати, стоЯти, а другий -ord спорід
нений з днн. дфриз. дангл. ord <<вістря 
(зброї)•>, двн. ort (н. Ort) <<Місце•>. - СІС2 

936; Фасмер IV 4 77; Преобр. ІІ, вьІП. 
последний 107; Кluge-Mitzka 525, 738, 
743.- Див. ще стати. - Пор. штан
дара. 

штанИ <<одяг, що закриває нижню ча
стину тулуба та ноги•>, [штані], шта
ненЯта, штанина, штанка (<штанина•>, 
штанці, штанчата, штанЯта, штань
ко <<той, що носить штани•>, безштань
ко <<хлопчик, що ще не носить штанів; 
бідняк•>, підштаники, підштанки, [шта
натий] <<Про курей: з лапами, вкритими 
оперенням•>, [штанькуватий] «ТС.•>; -
р. бр. штань't, п. [sztaniki, staniki]; -
ПСЛ. [ех. *sьtane) (дв.) Від SЬtany (мн.) 
< *sьt-ana (<*sit-ana < *siut-ana) <<ткани
на, що зшивається або пришивається 
до другоЇ•> - споріднене (при іншому 
ступені кореневого вокалізму) з лит. 
siOt)nis <<ЩО стосується ШИТТЯ•>; СЛОВО 
штани утворене від шИти (псл. siti) і 
означало первісно <<Одяг, зшитий з двох 
шматків тканини•>; менш вірогідними є 
інші етимології слова: як похідне від 
дтюрк. icton <<внутрішній, нижній одяг; 
штани•> (Фас мер-Трубачев IV 4 77; 
Радлов І 1402, 1513, 1561, ІІІ 1710), від 
ір. *stana <<нога, холоша (ав. paiti-stana 
<<нога•>) (Трубачев 3тимология 1965, 40), 
від іє. *steg-І stog- <<Покривати•> (Горяев 
426; Откупщиков 3ИРЯ IV 103-109), 
від іт. sottana, фр. soutane «довгий одяг, 
застібнутий на rудзики з низу до вер
ху•> ( Саболевский РФВ 53, 170). -
Ільїнський РМ 1933 І І О, 335-336; Чер-
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нь1х ІІ 424-425; Преобр. ІІ, вьІП. послед
ний 107. -Див. ще шИти. 

ютанодран (бот.) <<Azalea pontica L. 
(Rhododendron flavum Don.) (інша укра
їнська назва драпоштан)•> Г, Mak; -
складне слово, утворене зі слів штани і 
драти <<дерти•>; росJІина становить со
бою високий чагарник і названа так, 
очевидно, за дряпуче гілля. - Див. ще 
дерти, штанИ. 

штапель <<окремий завиток у руні; 
штучне волокно невеликої довжини; 
тканина зі штапельної пряжі•>; - р. бр. 
штапель; - запозичення з німецької 
мови; н. Stapel <<довжина (штапель) 
волокна; (текст.) руно•> є словом ниж
ньонімецького походження, що відпові

дає н. Staffel <<ступінь, східець; ярус•> і 
споріднене з снн. снідерл. гол. stapel <<ку
па; основний предмет торгівлі•>, дфриз. 
stapul, дангл. stapol «стовбур; стовп, 
одвірок, опора, колона; склад, ринок•>, 

дісл. stQpu\1 <<стовп, вежа•>, далі з н. 
Stab (двн. stab, днн. staf) <<Палиця, кос
тур•>.- СІС2 936; ССРЛЯ 17, 1556; Чер
ньІх ІІ 425; Кluge-Mitzka 735, 736, 
739. - Див. ще штаб. - Пор. ста
пель, штабель. 

[штапний] <<Вродливий, гарний, го
жий; майстерниЙ•>; - результат експре
сивної видазміни початкового штепний 
<<гарний, вродливий; охайниЙ•> (див.). 

[штапувати] <<стьобати (при шитті); 
робити візерунки, нашивки гарусом або 
кольоровими нитками (на свитках тощо); 
ганити, лаяти; лупцювати•> Г, [штапівка, 
штапик, штап6вка] <<спосіб вишиван
ня•> ЛБ VII; - бр. штапаваць <<строчи
ти, шити, прошивати•>, п. ст. sztepowac 
<<СТрОЧИТИ, прострочуватИ•>, Ч. stepovati, 
stepovati <<СТЬобати, ПрОШИВаТИ>>, СЛЦ. ste
povat', ВЛ. stepowac «ТС.>>, НЛ. Stapas, 
stapowas <<вишивати, стьобати, штопа
ТИ•>; - запозичення з німецької мови; 
н. steppen (свн. stёppen) «стьобати, про
шивати•> споріднене з снн. stip(pe) нач
ка•>, гол. stippelen (<торкатися чимось 
гострим; вишивати•>, англ. stipple <<Ма
лювати (гравірувати) пунктиром•>, а та
кож з лат. stipes <<кілок•>, stipula <<стеб-
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ло•>. - Mucke ІІ 668; Кluge-Mitzka 
745-746.- Пор. стебло. 

штат <<склад працівників (певної ус
танови); адміністративна одиниця•>, за
штат (у виразі звільнИти в заштат), 
заштатний, позаштатний, штатсь
кий;- р. штат, стат, бр. штат «ТС.•>, 
Ч. stat <<ШТаТ, держава•>, СЛЦ. stat, ВЛ. НЛ. 
stat «ТС.•>, болr. щат <<Штат (склад пра
цівників, адміністративна одиниця)»; -
запозичене з німецької мови (через ро
сійське посередництво); н. Staat <<держа
ва; (заст.) кошторис, бюджет•> (свн. stiH) 
походить від елат. status <<стан, станови

ще•>.- CJC 936; ССРЛЯ 17, 1556-
1557; Фасмер IV 477; Горяев 426; 
Преобр. ІІ, вьІП. последний 107; Кluge
Mitzka 734. -Див. ще статус. 

штатИв <•Переносний пристрій, на 
якому встановлюють і закріплюють кіно
і фотоапарати, геодезичні, астрономічні 
й лабораторні прилади та хімічний по
суд•>, статuва <<частина ткацького вер
стата•> Г, Нед; - р. штатuв, бр. шта
тьtj}, П. statyw, Ч. stativ, СЛЦ. statlv, ВЛ. 
statiw, бОЛГ. М. статuв, СХВ. статйв, 
CJIH stativ; - запозичення з німецької 
мови; н. Statfv <<штатив, підставка•> похо
дить від лат. statїvus <<стоячий, неру
хомиЙ•>, утвореного від stб <<СТОЮ•>, яке 
споріднене з псл. stati, stojati, укр. 
стати, стоЯти. - СІС 936; Фасмер IV 
477; Walde-Hofm. ІІ 587, 596-599. -
Див. ще стати. 

штатський <<цивільниЙ•>; - запози
чення з російської мови; р. штатский 
утворене від штат <<склад працівників 
(певної установи)•>. - Фасмер IV 477. -
Див. ще штат. 

[штатулаІ <•будова тіла, фігура, по
стать•>, [штатульний] <<показний, пова
жний, високий на зрісТ»; - очевидно, 
експресивно-фонетична деформація фор
ми статz)ра. - Див. ще статура. 

[штафета] <<естафета, кур'єр•> Нед; -
П. sztafeta, Ч. СЛЦ. stafeta, BJ!. stafeta, 
болr. щафета, м. схв. штафета, слн. 
stafeta; - запозичене за посередницт
вом німеІJ.ької (н. Stafette <•естафета•>) з 
італійської мови; іт. staffetta «rінець, 

штевень 

кур'єр; естафета•> утворене від staffa 
<•стремено•>, що походить від свн. stapf(e), 
нвн. Stapfe (Stapf) «слід (від ноги)•>, гене
тично пов'язаного з дангл. st~pe, stcepe 
<•крок; хід; ступінь•>, англ. step <<крок•>, 
дісл. stapi <•висока, стрімка скеля•> і далі з 
лит. stabyti <•затримувати•>, дінд. stabhnMi 
<•Підпирає, затримує, гальмує•>, тох. ~top, 
~tow <•палиця, костур•>. - Фасмер IV 
478; St. wyr. obcych 734; Kopalir\ski 948; 
Holub-Lyer 4 72; Bezlaj ESSJ IV І 05; 
Dauzat 295, 301; Кluge-Mitzka 735, 736, 
739. - Пор. естафета. 

Штахет <<ЧаСТИНа ГратчастоЇ ОГОро
Жі•>, штахета «ТС.>> Пі, штахети «Грат
часта огорожа•>, штахетина <•частина 
цієї огорожі (окрема дошка)•>, штахет
ник <<ШТаХеТИ», штахеття (зб.), щекет 
<•низька дощана огорожа•> ЛПол, шта
хетчастий, штахетчатий; - р. (пд.) 
[штакетникІ <•Точені дерев'яні стовп
чики в балконних поручнях; загорожа 
в балконі•>, бр. \штакетІ <•огорожа з 
коротких вузьких дощечок•>, п. sz ta
cheta (мн. sztachety), [sztakiet], ст. szto
kiet; - запозичене з італійської мови 
(можливо, за посередництвом польської 
та німецької, пор. н. Staket, Stakete <•шта
кетина•> ); іт. stacchetta <•палісад, часто
кіл•> утворене від stacca <•кіл, паля•>, за
позиченого з пгерм. *stakka «rC.•> (пор. 
нвн. Stake «кіл, паля, загострена дереви
на•>, снн. англ. норв. шв. stake «ТС.•>), 
спорідненого з лит. s tagaras <•стебло•>, 
псл. steierь, stoiarь, укр. ст6жар. - Sl. 
wyr. obcych 734; Dauzat 295; К!uge
Mitzka 736. - Див. ще стіr, стожар. 

[штаховати] <•карбами значити (де
рево)•> ВеЛ; - п. sztachowac <•кувати 
залізо (поставивши вузьким боком або 
вертикально)•>; - запозичення з німець
кої мови; н. stechen <<Колоти; гравіру
ватИ•> споріднене з лат. instigare <•збу
джуватИ•>, гр. оті~w (*stfgjo) <•КОЛЮ», 
J!ИТ. st\gti <<ЗаЛИШаТИСЯ>>, ЩО ЗВОДИТЬСЯ 
до іє. *steig- <•колоти; бути гостриМ•>, роз
ширеної форми від *stei- <•гостриЙ•>. -
Юuge-Mitzka 742. - Пор. стиль, 
штиль3 • 

ШТеВеНЬ <<ЧаСТИНа корпусу судна•>; -
р. штевень, бр. шт3вень, П. stewa, 
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болr. щевен; - запозичене з голланд
ської мови, можливо, за російським та 
німецьким посередництвом (н. Steven 
«ТС.•>); гол. снн. steven (< пгерм. *staona-) 
споріднене з н. Stab <<Палиця, костур•>, 
ЛИТ. СТ. stabas <<СТОВП>>, ЛТС. stabs <<СТОВП, 
КОЛОНа>>, ТОХ. ~top, ~toW «ПаЛИЦЯ». -
СІС2 936; Фасмер IV 478; Кluge
Mitzka 735, 747. -Пор. штаб. 

ШТеЙгер <<ГірНИЧИЙ майстер•>; - р. 
штейгер, бр. шт3йгер, п. sztygar, stygar, 
ст. stygar, stegar, sztagier, [sztejgier] «ТС.•>, 
Ч. (розм.) staigr <<аЛЬПіНіСТ», СЛЦ. (розм.) 
stajger <<ШТеЙгер•>, болг. щайгер «ТС.•>; -
запозичення з німецької мови; н. Steiger 
<<штейгер, гірничий майстер•> пов'язане зі 
steigen <<Підійматися•>, Steig <<стежка•>, 
споріднеНИМИ З ПСЛ. *stьga, укр. стеЖ
ка. - СІС 1951, 730; Фасмер IV 478; 
Кluge-Mitzka 743-744. - Див. ще 
стежка. 

штельвага <<Передня частина воза, 
екіпажа•>, [штельваг] <<штельвага•> Нед, 
штелвага, [штивлЯга], [штильвага] 
Г, О ІІ, [штільвага] О ІІ, [стальвага, 
стельвага] «ТС.•>;- п. stelwaga, sztel
waga, [stylwaga, sztylwaga]; - запози
чене з німецької мови (можливо, за по
середництвом польської); н. Stellwagen, 
(заст.) [Stellwaga] <<штельвага•> є склад
ним словом, перший компонент якого 
(Stell-) пов'язаний зі stellen <<ставити•>, а 
другий - з Wagen <<Віз», спорідненим із 
псл. vozь, укр. віз; первісне значення 
слова <<Те, що ставиться (уставляється) у 
віз•>.- Bruckner 556; St. wyr. obcych 701, 
734; Кluge-'-Mitzka 7 45, 830-831. -
Див. ще везтИ, штелЮrа. 

[штелЮга] <<мольберТ»; - п. szta
luga, (заст.) staluga (мн. stalugi); - за
позичення з польської мови; n. sztaluga 
виникло на основі н. stellen <<ставити» 
або Gestell <<СТОЯК•> під впливом імен
ників типу zegluga <<Навігація•>; н. stellen 
споріднене з гр. отЄЛЛБІV <<замовляти, 
посилати•>, дінд. sthOQa ( < sthuiQa) <<Ко
лона•>, sthalati <<(міцно) стоїть•>, вірм. 
stefem <<СТаВЛЮ>>, прус. staJтt <<СТОЯТИ>>, 
псл. stati, укр. стати. - Bruckner 513; 
St. wyr. obcych 734; Кluge-Mitzka 744-
745. -Див. ще стати. 
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[штем] (у виразі: на такий штем <<у 
такий спосіб•> ); - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане зі штемп «Тавро; печат
ка, штемпель•>. - Див. ще штемп. -
Пор. штиб2 • 

[штемп] <<штемпель; тавро», [штем
повати] «ставити печатку; таврувати•> 
Нед, штемп6ваний <<Таврований»; - по
стало, очевидно, як зворотне утворення 

від форми штемпель, однак деталі про
цесу неясні. -Див. ще штемпель. 

tштемпаль] <<наріжний корч, що слу
жить як фундамент для дерев'яної будів
лі•>; - очевидно, походить від н. *Stem
mpfahl <<ОПорний стовпе(ць)», складно
го слова, утвореного від stemmen <<уnира
тися, довбати>> і Pfahl <<Паля, стовП>>. -
Див. ще паля 1 , стамеска. 

штемпель <<інструмент, яким ставлять 
печатку; [гербова марка]•>, стемпель 
<<штемпелЬ>>, штемплЯрня <<Штампуваль
ний прес•> Нед, штемпелювальний, 
[штампль6ваний] <<штемпельований, тав
рованиЙ•>, штемпелювати, штемплюесі
ти <<штемпелювати; тавруватИ•>, стемп

лювати <<ШТеМПеЛЮВаТИ»; - р. штем
пель, (заст.) стемпель, бр. шт3мпель, 
п. stempel <<штемпель, штамп; шомпол•>, ч. 
(розм.) stemp\, СЛЦ. (розм., заст.) stem
peJ', болг. щемпел, м. штембил, слн. 
(розм.) stempelj; - запозичення з ні
мецької мови; н. Stempel <<Штемпель, 
печатка; тавро; штамП•> походить від снн. 
нн. stempel «ТС.•>, утвореного від снн. 
stampen <<товкти, трамбувати•>, що спорід
нене з н. stampfen, англ. stamp, дісл. 
stappa (< *stampa), норв. stappa, stampa, 
а також із гр. aтЄJ.Jf3w <<топчу•>. - СІС2 

936; Фасмер IV 478; Горяев 426; Bezlaj 
ESSJ IV 109; Кluge-Mitzka 737, 745. -
Пор. ступа. 

[штепа] «Товста корова•> ВеНЗн; -
не зовсім ясне; можливо, експресивне 
утворення, пов'язане зі [штепний] «Гар
ниЙ•> (див.). 

[штепний] <<гарний, вродливий; охай
ниЙ•>; - результат експресивної фор
мально-семантичної видазміни початко
вого степний <<ЗдібниЙ, уміЛИЙ•> (див.). 

штепсель «пристрій для включання 
апаратів до електричної мережі•>; - р. 



штепурний 

штепсель, (заст.) степсель, бр. шт3п
сель, болr. щепсел; - запозичення з 
німецької мови; н. Stopsel <<чіп, затичка; 
штепсель•> походить від снн. stoppeп <<на
бивати, затикати•>, спорідненого з нвн. 
stopfeп «ТС.•>, двн. stopfoп, днфранк. 
stuppoп, англ. stop, які зводяться до 
пгерм. [(зах.) *stoppoп]. - СІС2 9З6; 
Фасмер IV 4 78; Bezlaj ESSJ IV 11 О; 
Кluge-Mitzka 75З; Paul DWb 599. 

[штепурний] <•чепурний»; - очевид
но, пов'язане з чепурнИй, однак ближчі 
стосунки неясні. -Див. ще чепурИти. 

Штефан - див. Степан. 
штиб1 <<вугільний пил•>, (штип] <•Пил; 

перегоріла земля з гноєм; непридатні 
залишки від перепряденого клоччя»; -
р. бр. штьtб; - запозичення з німецької 
мови; н. Gesti.ib(b)e <•вугільний пил•> по
ходить від дієслова stiebeп <•розлітатися, 
розсіюватися, розпорошуватися•>, яке зі

ставляється з гр. т\Jсрос; <•дим; чад•>. -
СІС2 9З6; Шелудько 59; Кluge-Mitzka 
741, 748. 

штиб2 <•спосіб, манера; взірець, стиль», 
[штіб] <•ТС.•> Пі; - неясне. 

штИба (заст.) <•штаба»; - запози
чення з німецької мови; н. Stiibe є фор
мою множини від Stab <•палиця; була
ва; прут, стрижень». - Див. ще штаб, 
штаба. 

[штИбель] <•куля на куполі церкви, 
до якої прикріплюється хресТ»; - не зо
всім ясне; можливо, пов'язане з тИ
бель <•дерев'яний цвях•> (див.). 

штиблети <•чоловічі черевики, пе
реважно на шнурках; (заст.) гетри на 
застібках•>; - р. штиблетьt, ст. штИб
ли, штивлетьt, П. (заст.) sztyb\ety, СЛЦ. 
(заст.) stiblety; - запозичене з італій
ської мови за посередництвом російсь
кої та німецько'і (н. Stiefelette <•полубот
ки (на шнурках); дамські чобітки•>); іт. 
stivaletti <•Полуботки; високі черевики, 
чобітки•> є демінутивною формою від sti
vali (одн. ·stivale) «Черевики», що похо
дить від елат. aestivale <•Літнє (взуття)», 
aestas (род. в. aestatis) <•тепла пора року, 
літо•>, спорідненого з гр. aїftw <•запалюю, 
палю•>, дінд. ~dhah <•дрова•>, дангл. ad 

штикулИти 

<<ВОГНИЩе•>, ДВН. eit «ТС.>>, КіМр. aidd <<СПе
ка•>. - Фасмер IV 478; Чернь1х ІІ 425; 
Преобр. ІІ, вь1п. последний 107; Bruckner 
556; Matzenauer З 12-З І З; Кluge
Mitzka 748; Battisti-Aiessio V З6-З8; 
Walde-Hofm. І 15-16, 20. 

штИвний «Тупий, негнучкий», штив
н{ти «Тужавіти; заклякати•>; - п. szty
wny, [sztybny] «тугий, негнучкий, застиг
лиЙ•>; - запозичення з німецької мови 
(можливе польське посередництво); свн. 
stif (> н. steif) нугий, негнучкий; за
стиглий; виструнчениЙ•> споріднене з 
дангл. stlf, англ. stiff, гол. stijf, дісл. 
stїf r «Застиг лий, негнучкиЙ•>, а також із 
лат. stlpes <•стовбур, кіл•>, stlpo <•набиваю, 
наnовнюю•>. - Bri.ickner 556; Borys 608; 
Кluge-Mitzka 74З. -Пор. штифт. 

lштИrати] <•Колоти; штовхати•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане із 
СЛЦ. (розм.) stikat' <•Пробивати дірки, 
проколювати•>; пор. також н. stechen• 
( свн. stёchen) <•колоти, поколювати». 

штик1 «багнет•>, [штих] «шпичаста 
палиця; гострий кінець, вістря; (заст.) 
сnис•>; - р. штьtк <<багнет•>, бр. штьtк, 
штьtх, п. [sztyk] «ТС.», sztych <•вістря; 
зброя з вістрям; укол», ч. слц. (розм.) 
styk <•багнеТ>>, бОЛГ. ЩиК, М. штик 
«ТС.>>; - запозичене з німецької мови 
через російське і польське посередницт
во; свн. stich <•укол (удар списом)•> похо
дить від свн. stёchen (> нвн. stechen) <•Ко
лоти•>, спорідненого з двн. stёhhan, днн. 
stёkan, фриз. stёka, а також із гр. отіСw 
(< *stfgjo) <•КОЛЮ•>, JІИТ. stlgti <•залишати
ся•>; малоймовірне пов'язання (Matze
nauer ЗЗ8) р. штьtк із шв. stick <•тріска, 
скалка•>.- Фасмер IV 48\-482; Чернь1х 
ІІ 427; Преобр. 11, вь1п. последний 109; 
Bri.ickner 556; Вьг ле нов БЕ 1958 8/ З, 
240; Mik\. EW З44; Юuge-Mitzka 742. -
Пор. штих. 

штик2 
- див. штих. 

[штикулЯти] <•шкутильгати•>; - за
позичення з польської мови; п. ст. szty
kulac «ТС.•> неясного походЖення; можли
во, образно-експресивне утворення, що 
формально близьке укр. микулЯти (очи
ма) <•водити (очима)». 
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штикун 

[штикун] <<ВіроJюмний убивця, убив
ця з-за рогу•> Нед; - не зовсім ясне; 
можливо, споріднене зі штИгати (див.). 

[штил] <<удар»; - утворене, можливо, 
від штиль <<рожен•>; семантичний розви
ток міг відбуватися шляхом: «рожен•> ~ 
~ <<удар рожноМ•> ~ <<удар•>. - Див. ще 
штиль. 

штиль' (морськ.) «безвітря або дуже 
слабкий вітер на морі, озері•>, штИль
ний, штилювати; - р. штиль, бр. 
штьtль, п. [sztyl] (присл.) <<тихо, спокій
НО•>; - запозичене з голландської мови 
через російське посередництво; гол. stil 
<<ТИХИЙ•> споріднене з двн. днн. stilli, н. 
still, дфриз. дангл. stille, англ. still «ТС.•>, 
дінд. sthar:н.J- (< sthalnu-) <<непорушниЙ•>; 
не виключений зв'язок із н. Stille «тиша•> 
з огляду на початковий шиплячиі-і rrри
голосний (Горяев 426). - СІС 936; Фас
мер IV 4 79; Kopalinski 949; Vries NEW 
700; Кluge-Mitzka 745, 750. 

штиль2 (с.-г.) <<дерев'яний рожен (но
сити солому); держак О; зламаний стов
бур ВеБ•>, [штИлі] (мн.) <<рожен•> Нед, 
Пі, [штИля] <<ТС.•> Нед, [штіль] «держак•> 
О; - бр. штьtль «Гострий стрижень; 
(тех.) ШИП•>, п. sztyl <<держак молота; 
держак•>, styl <<держак•>; - запозичення 
з німецької мови; н. Stiel (< двн. stil) <<дер
жак, держално, колодочка» походить від 
нар.-лат. stёlum <<стовп, колона•>, що за
знало впливу деяких слів германського 
походження, утворених від пгерм. *stelu
<<cтoяк, держак•>. - Шелудько 59; Кlu
ge-Mitzka 749; Paul DWb. 596; Vries 
AEW 548. - Пор. стиль. 

[штиль3 ] <<спосіб, зразок•>;- р. (заст.) 
штиль <<стиль; у мистецтві: школа, спо
сіб, рід, Манера•>, СЛЦ. sty\' <<СТИЛЬ•>; -
запозичене з латинської мови через 
німецьке посередництво (н. Stil <<стиль•>); 
лат. stilus <<стиль, спосіб викладу, думка, 
висловлення•>. - Фасмер ІІІ 760, IV 4 78; 
Юuge-Mitzka 750. - Див. ще стиль. -
Пор. штиль2 • 

[штИльrати] <<шкутильгати•> Г, Нед, 
[штигуліти], [ штигулькати] Нед, 
[штильготати], [штильгукати] «ТС.•> 
тж, [штильгу-штильгу] (виг.) <<Про хо
ду при шкутильганні•> Нед, [штульгук] 
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штиркати 

(виг.) «ТС.•> тж; - образно-експресивне 
утворення; до словотвору пор. кульгати, 
шкутильгати. - Пор. кульгати. 

[штимІ <<коротка дрібна вовна, па
часи; волосся в людини Г; коротка вов
на ВеУг; вовна Шух•>, [штимуватий] 
<<Про смушки: поганий сорт (майже без 
завитків) Г; такий, що має прогалини, 
голі, не покриті вовною або шерстю місця 
(про тварин) Пі•>; - болг. [щим] <<дрібна 
нечиста вовна, пачоси•>, м. штим, схв. 

[stim] «ТС.•>; - запозичення з румунсь
кої мови; рум. ~tim <<дрібна нечиста 
вовна, начоси•>, можливо, пов'язане із 
СХВ. stim (DLRМ 839; Vrabie Roma
noslavica 14, 174), що, на думку деяких 
дослідників (Младенов 685, 697), зводить
ся до іє. *sek- / skei- <<різати•>. - Sche
ludko \46. 

[штипірець] <<волокно, пір'їнка (пта
шина)•> Нед; - фонетичний варіант 
первісного * чепірець, пов'язаного з [ че
пера] <<розсоха•>, (роз)чепИрювати, [че
пірнатuй] <<бахромчастий, розчепире
ниЙ•>. -Див. ще чепера. 

штир щиліндричний стрижень»; -
р. штьtрь, штьtр «ТС.•>, [стьtрь, стьtр] 
<<ШВОрінь; ВіСЬ>>, бр. штьtр <<ШТИр•>; -
запозичення з німецької мови; снн. 
stur( е) <<кермо, руль•> споріднене з гол. 
sttrur, дфриз. stiOre, дангл. stёor(roor), 
дісл. styri, н. Steuer «ТС.•>, англ. steer <<Ке
рувати, вести (корабель, автомобіль)•>, 
можливо, з гр. отаuр6с; <<СТОВП•>, лат. (re)
staurare (<відновлюватИ•>. - Фасмер IV 
482; Кluge-Mitzka 747. - Див. ще 
стер но. 

ІштИрити] «rнати•>; - бр. шть't
РЬLИ;ь; - неясне. 

[штирк] <<хвалько, жевжик, джи
rун•>; - зворотне утворення від штир
кати <<штрикати, штовхати•>, пор. джигун 
при джИгати. - Див. ще штиркати. 

[штиркати] <<штрикати•>; - очевид
но, форма з відмінною щодо спорідне
ного торкати рефлексацією коренево
го вокалізму, викликаною іншим наго
лосом (-тиркати < *-т'Ьркати при 
торкати< *т·ьркати, як у с-тирчати 
прн торчма; форма торкати виникла 
під дією аналогії); початкове ш- результат 



штИр па 

фонетичної видазміни префікса с-. -
Див. ще з-, торкати. - Пор. штир
хати, штрИкати 1 • 

[штИрпа] (присл.) у словосгюлучен
ні штрикати штuрпа <<(грубим) по
штовхом•>; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане зі [штиркати] <<Штрикати•>; 
незрозумілою, однак, лишається слово
творча структура слова: штuрпа замість 
припущуваного тут *штИрка; не ви
ключений зв'язок з лит. stipriai <<сильно, 
міuно•>; первісне значення словосполучен
ня в цьому випадку - «Тикати сильно•>. 

[штИря] <<ялова вівця•>; - слц. [stira] 
«гермафродит•>, болr. щир (жін. р. щuра) 
<<безплідний, бездітний; яловИЙ•>, щирИца 
<<ялова тварина; (знев.) бездітна жінка•>, 
м. штирка (<ялова•>, схв. штйркиНJа <<без
плідна жінка•>; - очевидно, запозичен
ня з румунської мови; рум. ~tira <<ялова•> 
(про тварин), рідше <<безплідна•> (про 
жінок) є словом нез'ясованого походжен
ня; припускається зв'язок з лат. sterijis· 
«безплідний, яловиЙ•> (Machek ESJCS 
515), з гр. отЕіра <<ялова тварина; без
плідна жінка•> (Skok ІІІ 415 ), можливе й 
субстратне дакійське походження, пор. 
алб. shtierё <<ТС.•> (DLRM 839). 

[штирхати] <<Штрикати~. [штирхай
ло] <<чоловічий статевий орган; член»; -
фонетичний варіант, що виник на основі 
первісного [штиркати] (пор. штовхати 
при товктИ). -Див. ще штиркати. 

[штИти] <<Шанувати, поважати•>, [штu
вий, вштuвий, уштИвий] <<вихований, 
ввічливий, слухняний, скромний (про 
дітей)•> Ва, поштИвий, почтИвий <<чем
ний, ввічливий; (рідк.) гідний пошани, 
поваги•>; - р. чтить <<шанувати, по

важати•>, др. чьтити <<ТС.•>, чисти, чьсти 

<<рахувати; читати; поважати•>, п. czciC 
<<Шанувати; (ст.) ЧИТаТИ•>, Ч. ctlti, СТ. cstfti 
<<шанувати; частувати, приймати гостя•>, 
СЛЦ. ctit' «ШануваТИ•>, бОЛГ. nочuтам, М. 
nочщnа, СХВ. Castiti <<ТС.; частуваТИ•>, СЛН. 
Castfti <<ШануваТИ>>, СТСЛ. ЧЬ.C'f'tl'f'tl <<ТС.•>; -
псл. cьstiti <<ШануваТИ>>. - Фасмер IV 
374; 3ССЯ 4, 175; St. prast. ІІ 315; 
Веrп. І 17.3-174; Stawski І 114; Ma
chek ESJC 101.- Див. ще честь, 
читати. 

штих іл 

штифт <<Кріпильна деталь у вигляді 
невеличкого циліндричного або коніч
ного стрижня; невеличкий стрижень, 
цвях без головки•>, [штифта] <<великий 
цвях, яким прибивають крокви•> Дз; -
р. штифт, бр. штьtфт, п. sztyft, ч. 
(розм.) stift, styft, СЛЦ. stift «(розм., 
заст.) олівець; (розм.) штифт•>, болг. 
щифт «штифн; - запозичення з ні
мецької мови; н. Stift ( < двн. stёft) 
<<штифт, тонкий загострений предмет із 
дерева або металу» споріднене з дфриз. 
stipe <<Кіл•>, нн. stipel «риштування», 
англ. stipe <<стебло•>, а також з лат. 
stїpes <<Кіл(ок)•>. - СІС2 936; Фасмер IV 
479; Кluge-Mitzka 749-750. - Пор. 
штИвний. 

штих <<укол (голкою), стібок, шов; 
верства землі, захоплювана лопатою•>, 

штик <<Верства .землі, захоплювана ло

патою•>, штикувати <<Перекопувати на 
глибину лопати•>; - бр. штьtх <<багнет, 
штиК•>, п. sztych «Гравюра•>, ст. <<Вістря; 
укол; СТібОК, ШОВ>>, Ч. (роЗМ.) stich, 
stych <<СТібОК», СЛЦ. (розм.) stich <<СТібок; 
УКОЛ», СЛН. st\h «уКОЛ, СТібОК•>; - за
ПОЗИЧеННЯ з німецької мови (польське 
посередництво можливе, але не обов' яз
кове); н. Stich <<укол; удар; стібок•> по
ходить Від stechen <<КОЛОТИ>> (< ДВН. 
stёhhan). - Шелудько 59; Bri.ickner 556; 
Кluge-Mitzka 742. -Див. ще штик1 • 

ІштИхати] <<колоти; штовхати•> Нед, 
[штuханецьІ «Поштовх, стусаН•> Нед; -
п. (рідк.) sztychac <<колоти•>; - запози
чення з німецької мови (польське посе
редництво не обов'язкове): н. stechen 
<<колоти•>. - Bri.ickner 556; Кluge-Mitz
ka 742.- Див. ще штик1.- Пор. штих. 

штИхель <<різальний ручний інстру
менТ»; - р. штИхель, бр. штьtхель, П. 
sztychel, болг. щuхел; - запозичення з 
німецької мови; н. Stichel «різець, шти
хель•> утворене від stechen <<КОлоти, рі
зати•> і споріднене із снн. stekel, дангл. 
sticel, англ. stickle, дісл. stikill <<різець•>. -
СІС2 936; Кluge-Mitzka 748. - Див. 
ще штик1 • 

[штихіл] <<залізна лопатка для зі
скоблювання вовни або шерсті при ви-
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штихувати 

чинці шкіри•>, [штрИхіль] «ТС.•> - фо
нетична деформація форми [штрИхіль], 
[стрих{ль] «ТС.•> під впливом штИхель 
<<різець•>. - Див. ще стрихулець, штИ
хель. 

[штихувати] <<Відтягати (в кузні) 
лезо сокири та ін.•> Дз, [штиховать] 
«rострити•> Л; - п. sztychowac «Граві
рувати»; ст. <<колоти; випускати з печі 
розтоплений метал•>, ч. (розм.) sticho
vati, stychovati <<випереджати; переви
щувати•>; - запозичення з німецької 
мови; н. stechen (< stёhhan) «колоти; 
гравірувати; вирізати•>, Stich <<удар». -
Bri.ickner 556; Кluge-Mitzka 742. -
Див. ще штик1 • 

[штИця] <<залізне з'єднання, що зміц
нює дерев'яні частини різних знарядь•> О 
ІІ, [штица] «ТС.•> О ІІ; - м. штица 
<<дошка•>, схв. штіща <<дранка, дощеч
ка; гак (багор)•>;- не зовсім ясне; мо
жливо, давня здрібніла форма від *д'Ьска 
<<дошка•>; менш імовірне польське похо
дження слова - від п. [sztyca] «залізна 
підпора, що з'єднує крила воза; підпірки 
під ручками крісла, канаПИ•> (О ІІ 390), 
яке своєю фонетичною формою (sztyca 
замість сподіваного *szcica) більше схоже 
на запозичення з іншої слов'янської мови. 

[штіль] <<дзьоб у спеціальному ін
струменті лісорубів•>; - не зовсім ясне; 
можливq, пов'язане із штиль «рожен, 
держак•>. --Див. ще штиль2• 

[штовб] <<стовбур дерева•>; - екс
пресивне утворення, що виникло як 

фонетичний варіант початкового столб 
чи стовп або як наслідок контамінації 
[штуб] і стовп. - Див. ще стовп. -
Пор. штуб. 

ШТОВХаТИ «КОрОТКИМИ ріЗКИМИ ру
хами торкатися когось, відпихати від се
бе•>, [штовкати] «штовхати, совати, 
штрикати•> Пі, штовхан, штовханИна, 
штовхач, підштовхувач, поштовх, 
штовх (виг.), штовхіць (виг.); - екс
пресивне утворення, споріднене з товк
тИ, [товкати], [товкан], толок; до 
чергування х і к пор. штиркати і 
штирхати. -Див. ще товктИ. 

шток (геол.) <<велика маса гірської 
породи неправильної форми; (тех.) ме-
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талевий циліндричний стрижень морсь
кого якоря•>, [штоф] <<Поперечний стри
жень якоря•> Берл; - р. бр. шток «ТС.», 
п. sztok «Колода, на яку спирається ко
вадло•>, Ч. (розм.) stok <<КОЛОДа (різника); 
ПОВерХ», СЛЦ. stok <<СКрИНЯ З Перегород
ками; рід стола; поверх•>, болr. щок <<По
перечний стрижень у верхній частині 
якоря•>; - запозичення з німецької м.о
ви; · н. Stock <<палиця; поверх; шток» 
(двн. stoc) споріднене з днн. дфриз. stok, 
дангл. stocc, дісл. stokkr, лит. stugti <<Здій
матися вгору» і, без початкового s-, із 
дінд. tu(ii}jati <<натискає, штовхає». - СІС 
1951, 730; Holub-Lyer 473; Кluge
Mitzka 752; Vries AEW 550. 

штокати «Говорити што, взагалі 
намагатися висловлюватися по-російсь
кому•>; - утворення, що походить від 
р. что (фонетично што) <<ЩО», етимо
логічно пов'язаного з українським літе-
ратурним що (див.). . 

[штола] «rлибока западина в скелі; 
скеля•>, [штолє] (зб.) <<Велике камін
НЯ•>; - п. ст. sztota <<Підкоп», st.ola 
«ТС.>>, Ч. sto\a «ШТОЛЬНЯ•>, СЛЦ. (заст.) 
stola «ТС.•>; - запозичення з німецької 
мови; свн. stolle <<штольня; стовп, підпо
ра•> походить від stelleп <<СТавити•>, спо
рідненого з гр. атЄМw <<Шикую, готую•>, 
дінд. sthUQa (< *sthu\Qa) <<КОЛОНа, СТОВП», 
вірм. stelem <<ставлю•>, прус. stalїt <<стоя
ТИ•>; певний сумнів, однак, викликає 
нехарактерний для запозичень з німець
кої мови наголос на кінцевому складі 
слова. - Шелудько 59; Bri.ickner 517; 
Holub-Lyer 473; Кluge-Mitzka 744-
745, 752. 

штольня <<горизонтальна або похила 
шахта з безпосереднім виходом на зе

мну ПОВерХНЮ>>, (штольна) «ТС.•>, ШтОЛЬ
НиК <<ВЛасник штольні; рудокоп, що пра
цює в штольні•> Нед; - р. штольня, 
заст. штольна, бр. штольня, п. sztol
nia, СЛЦ. sto\na, болг. ЩОЛНа, ЩОЛНЯ 
<<штольня»; - запозичення з німецької 
мови; н. Stollen «штольня; підпора•> є 
суфіксальним утворенням від свн. stolle 
«ТС.•>. - СІС2 937; Фасмер lV 479; Горя
ев 426; Bri.ickпer 517; Kopalir\ski 950; 
КltJge-Mitzka 752. -Див. ще штола. 



штоля 

[штоля] <•шип підкови•> О 11; - не 
зовсім ясне; можливо, виникло внаслідок 
контамінації слів штир <<стрижень» і 
[шт6ла] <<западина». 

[штомпель] «частина витушки у 
вигляді вертикальної палиці•>; - запо
зичення з польської мови; п. ст. sztqpel 
<<дерев'яний стовпчик як підпора в ри
штуванні», мабуть, утворилося на поль
ському rрунті як варіант п. stempel <•штем
пель, тавро, печатка; дерев'яний стовп
чик, підпора•> від н. Stempel <<штемпель, 
тавро, печатка; (гірн.) стояк, підпо
ра•>. -Див. ще штемпель. 

штон <<жетон; фішка•>; - п. sztoп 
«ТС.•>; - запозичене з французької мови 
(можливо, через польське посередницт
во); фр. jetoп <•марка, жетон•> (вимов
ляється з редукцією першого голосного 

звука). - Kopalir\ski 950; St. wyr. obcych 
735, - Див. ще жетон. 

штопати <<зашивати діру; лагодити», 
штопальник, штопальня, штопаль
ний; - р. штопать, слц. stopkat'; -
запозичене з голландської мови, мабуть, 
за посередництвом російської; гол. нн. 
stoppeп <•затикати, закривати; штопати; 
начиняти, набивати•> споріднене з н. stop
feп (< двн. stopfoп) <<набивати, начиняти; 
затикати; штопати, ремонтувати (одяг); 
зупинятИ•>, франк. stuppoп, дангл. for
stoppiaп <•затикати, закривати•>, англ. 
stop «зупиняти, припиняти; зупинятися; 
гальмувати; затикати•>, а також з лат. 

stupeo <<стою нерухомо; дивуюся•>, лтс. 
stupe <•залишок мітли», дінд. (pra)stumpati 
<•Штовхає•>. - Фасмер lV 479; Чернь1х 
І1 425; Преобр. 11, вь1п. последний 107; 
Кluge-Mitzka 753; Vries NEW 704-
705. - Пор. стоп. 

ШТОПОр <<ГВИНТОПОдібНИЙ стрижень, 
яким відкорковують пляшки; одна з фі
гур вищого пілотажу (зниження літака 
П? крутій спіралі)•>, штопорити «(Пр? 
ютак) спускатися штопором•>; - р. што
пор, бр. шт6пар, болг. щопор; - за
позичене з німецької мови, мабуть, за 
посередництвом російської; н. Stopper 
<•ТОЙ, хто набиває, наповнює; штопаль
ник; інструмент, яким щось набивають; 

штормакм 

тампон•> походить від нн. stoppeп <<На
бивати, наповнювати, затикати; штопа
ти•>, спорідненого з двн. stopfoп, н. stop
fen, франк. stuppon, англ. stop, а також з 
лат. stupeo <<нерухомо стою•>, дінд. pra
stumpati <<Штовхає•>; менш певне з фо
нетичних міркувань виведення ( Фасмер 
lV 479) від гол. stopper, похідного від 
stop <•корок, пробка». - СІС2 937; Чер
ньІх 11 425; Горяев 426; Преобр. 11, вьІп. 
последний 107; Matzenauer 337; Юuge
Mitzka 753; Vries NEW 704-705. 

штора, стара, зашт6рити; - р. 
штора, (заст.) стара, бр. штора, п. 
stora, заст. sztora, ч. слц. stora, болг. що
ра, СЛН. storja «рогожа; рЯДНО•>; - ЗаПО
ЗИЧене з італійської мови, очевидно, за 
німецьким та французьким посередницт
вом; (н. Store <•штора•>, фр. store «ТС.•>); 
іт. [stora] (літ. stuora) <•циновка, мата•> 
продовжує лат. storea <•рогожа, цинов
ка, мата•>, яке пов'язується з лат. sterno 
<<стелю, простеляю•>, спорідненим із псл. 
*prosterti <<Простерти, прослати•>, укр. 
простерти. - Фасмер ІІІ 767, lV 479; 
Преобр. 11, вьrп. последний 107; Mikl. EW 
324; Matzenauer 337; Dauzat 685; Bat
tisti-Alessio V 3664; Walde-Hofm. ІІ 
590-591, 600. - Див. ще простерти. 

[шторпін] (ент.) <•тарган, Blatta orien
talis•>; - утворення, що виникло як ре
зультат експресивної та формальної змі
ни первісного тарган (див.). 

[шторнrать] (знев.) <<стукати•> Л; -
експресивне нерегулярне утворення, що 

виникло як результат трансформації пер
вісного торгати (див.). 

шторм <<сильний ві1;_ер, буря на морі», 
штормИти, штормувати; - р. бр. 
шторм, болг. щорм; - запозичене з 
голландської мови (можливо, за посеред
ництвом російської); гол. storm <<шторм, 
буря; штурм, атака•> споріднене з н. 
Sturm, англ. storm, дісл. stormr і, можли
во, лат. turma <<натовп, група людей; 
загін кінноТИ•>. - СІС2 937; Фасмер lV 
479; Чернь1х 11 425-426; Преобр. 11, вь1п. 
последний І 08; Kopalir\ski 950; Кluge
Mitzka 761; Vries AEW 551. 

[штормакн] (мн.) <<Вила з довгими 
тупими ріжками на картоплю або буря-
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штоф 

КИ•> До; - утворенння, що виникло в 
результаті трансформації тюркізму [баш
тармакиІ <<дерев'яні вила на 4-5 ріж
ків•>. - Див. ще баштармак. - Пор. 
шармакй. 

штоф1 <<давня одиниця виміру рідини; 
пляшка•>, [штоп] <<ТС.•> Нед, [шт6пкаІ 
<<рід банки Г; кухоль із кришкою Бі•>: -
р. бр. штоф, n. sztof; - запозичення з 
німецької мови; нн. [Stбf], н. Stauf <<(ве
ликий) бокал, чаша; штоф (міра рідин)•>, 
двн. stouf, stouph споріднені з дангл. 
stёap, снідерл. stoop, снн. stop «ТС.•>, 

дісл. staup <<бакай; бокал; грудка•>. -
СІС2 937; Фасмер IV 479-480; Преобр. 
ІІ, вьІrІ. последний 108; Mikl. EW 343; 
Кluge-Mitzka 741. 

штоф2 <<Вовняна або шовкова тка
нина•>: - р. бр. штоjР, 11. sztof, ч. слц. 
(розм.) stof <<Вовняна тканина•>, болг. 
щоф, м. штоф <<вовна (про тканину)•>, 
схв. штоф <<сукно (доброї обробки)•>; -
запозичення з німецької мови; н. Stoff 
<<матерія, тканина; речовина•> за голланд
ським посередництвом (stof «ТС.•>, снідерл. 
stoffe) запозичене з французької мови; 
фр. СТ. estophe (> фр. etoffe) <<Матерія, 
тканина•>, споріднене, можливо, з гр. 

отuсрБІV <<стягати, звужувати•>, дальші 
етимологічні зв'язки якого не ясні; 
менш певне виведення фр. etoffe ( < фр. 
ст. estophe - Dauzat 299) від незасвід
ченого двн. *stopfбn. - СІС2 937; Фа
емер IV 479; Горяев 426; Преобр. ІІ, вьІІІ. 
последний 108; Holub-Lyer 473; Кluge
Mitzka 752; Vries NEW 702; Frisk ІІ 
815-816. 

[штохмаль] <<борошняний пил•> Нед; 
- п. stochmal «ТС.•>: - запозичене з 
німецької мови за польським посеред

ництвом; н. Staubmehl <<борошняний 
пил•> утворене від Staub ,,ПИЛ•>, пов'я
заного з дієсловом stieben <<розсіювати
ся, розпорошуватися•>, і Mehl <<борошно•>: 
пор. у фонетичному плані крохмаль < н. 
Kraftmehl, (букв.) <<сильне борошно•>. -
Bri.ickner 516.- Див. ще молоти, штиб1 • 

[штрамати] <<рвати, шпигати (про 
біль у кінцівках)•> Нед; - не зовсім 
ясне; можливо, походить від н. stram-
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men нуго стягати; [різати, тиснути (про 
тісний одяг)]», що пов'язане зі stramm 
<<прямий, рівний; натягнениЙ•>, яке зі
ставляється з гоJІ. stram нугиЙ•>, ісл. 
strembinn <<тугий, натягнениЙ•>, а також 
із гр. отБрЕІJVІЩ <<твердий, міцниЙ•>. -
Кluge-Mitzka 754. 

штраф <<грошове стягнення, що йо
го накладає суд або адміністративний 
орган», [штрап], штрафнИк, [штрапу
вати] <<штрафувати; страхувати•>, штра
фувати, [проштрапитисяІ, проштра
фИтися СУМ, Ме; - р. бр. штраф, п. 
[sztraf, sztrof, sztrofa, strof], ч. (розм.) 
strof, strof, СЛЦ. [strof], (розм., заст.) 
strofat' <<КараТИ•>, ВЛ. Strafa, НЛ. strofa, 
[strafa], болг. шраф; - запозичення з 
німецької мови; раннє вн. Straaf (н. 
Strafe) <<покарання, стягнення; штраф; 
кара•> походить від етимологічно нез'я
сованого strafen <<карати; штрафувати•> 
(< свн. strafen «Ганити словами•>). -
СІС~ 937; Фасмер IV 480; Черньrх ІІ 426; 
Преобр. ІІ, вьrп. последний 108; Горяев 
426; Bri.ickner 519; Кluge-Mitzka 754. 

[штраховка] <<викидальна корячко
ва лопата•> Мо; - неясне. 

штрейкбрехер <<особа, що не бере 
участі в страйку або завербована під
приємцем для заміни страйкарів•>: - р. 
штрейкбрехер, бр. штрзйкбрЗхер, болг. 
щрайкбрехер, м. штраjкбрехер, схв. 
штраjкбрехер; - запозичення з німець
кої мови; н. Streikbrecher, (букв.) <<страй
колам~ є складним словом, утвореним 

з компонентів Streik <<страЙК•> і brechen 
<<ламати•>, пов'язаного з іменником Bruch 
<<ЛОМ•>. - СІС2 937. - Див. ще брухт, 
страйк. 

штрек «горизонтальна гірнича ви
робка без виходу на земну поверхню•>; 
- р. штрек, бр. штрзк, болг. щрек; -
запозичення з німецької мови; н. Strecke 
«Відстань, ділянка залізниці; штрек•> 
походить від strecken <<витягати, по
довжувати•>, яке пов'язується зі [strack] 
<<Прямий; туго натягнений; виструнче
ний, стрункиЙ•>, що зіставляпься з 
ПСЛ. strog-ь, укр. строгий. - С!С2 937; 
Фасмер IV 480; Кluge-Mitzka 754, 
756. - Пор. строгий. 



штрек а 

[штрека] <<залізничне полотно•> О, 
[штрика] «ТС.•> тж; - п. sztreka <<Заліз· 
ничне полотно•>, streka <<дорога•>, ч. СJЩ. 
(розм.) streka; - запозичення з німе
цької мови; н. Strecke <<Відстань; ділян
ка залізниці, дистанція, траса•>. - О ІІ 
391. - Див. ще штрек. 

штрИюіти1 <<колоти, тикати•>, [штрИ
.rати] «ТС.•> Нед, штрик <<Вигук на 
означення штрикання•>, [штрИкавка, 
штрИкалкаІ <<хірургічний інстрrмент, 
яким проколюють•>, [вИштрик <<Не· 
шлюбна дитина, байстрюК•> Я, [наштрич
ка] <<Кілок, вбиваний зверху, щоб про
довжувати городити•>, [п{дштрикень] 
<<Проходження кінця кинутої палиці під 
тією, що лежить на землі в грі "вивер
тень"•>, [приштрuкаІ не, чим приштри
кують, приколюють•>, [приштрИкуватиІ 
<<Приколювати•>; - утворення, що ви

никло в результаті фонетичної видазмі
ни дієслова [стрИкати] «бризкати, при
скати; колоти•>. -Див. ще стрИкати. -
Поr.. штрИкати2 • 

[штрИкати2 ] <<скакати•> Нед, Шух, 
[штрик] «Вигук на означення скакан
НЯ•> Нед; - р. [стрекать] <<скакати, 
стрибати, поспішати•>, схв. штfжати ее 
<<дрочитися (про худобу)•>, штfжнути 
<<кинутися бігти (як ужаленому)»; -
лексико-семантичний варіант до штрИ
кати <<колоти, тикати»; пор, як семан
тичну паралель англ. sprit <<Проростати 
(про рослину); швидко бігти; розколю
вати•>. - Див. ще стрИюіти, штрИ
кати'. 

штрИпка «Тасьма, пришита знизу 
до холоші штанів•>; - р. штрИпка, бр. 
штрь'mка, Ч. strup\e, болr. ЩрИnка; -
запозичення з німецької мови; н. Strippe 
<<мотузок; стрічка•> утворене від нн. 
struppe «Мотузок; стрічка; штрипка•>, 
що через лат. stroppus, struppus <<шнур, 
мотузок, ремінь» походить від гр. 
отр6срщ <<мотузок, стрічка•>, утвореного 
від етимологічно неясного атрЄсрw <<По
вертаю». - Фасмер IV 480; Горяев 426; 
Holub-Lyer 474; Кluge-Mitzka 758; 
Walde-Hofm. ІІ 606; Frisk ІІ 808-809. 

ШТрИХ «КОротка j?ИСа, ЛіНіЯ>>, [стрих] 
<<штрих•r, [стрИшка] «ТС.•>, [стрихува-

штуrля 

ти] <<Штрихувати•> Нед, штрихувати;
р. м. штрих, бр. штрьtх, п. sztrych, ч. 
strych, СЛЦ. (розм.) strich, ВЛ. strych, 
болг. щрих, схв. strih; - запозичення 
з німецької мови; н. Strich <<Штрих, риса, 
лінія; смуга, простір•> утворене від strei
cheп <<Ходити, блукати; гладити, торка
тися•>, спорідненого з двн. strїhhaп, гол . 
strijkeп, дангл. stricaп, англ. strike, дісл. 
strykva, псл. *strigti, укр. стрИгти. -
СІС2 937; Фасмер IV 480; Holub-Lyer 
474; Кluge-Mitzka 756, 757. - Див. 
ще стрИгти. 

[штрИха-мнИха] <<м'яло, маруда»; -
експресивне утворення, що виникло на 

основі словосполучення [трИхи та м.нИ
хиІ няганина, морока•>, де трИхи утво
рене від терти, а м.нИхи від м.' Яти 
(трешся та мнешся); можливо, форма 
штрИха постала під впливом штирхати 
або под. 

[штробати] <<рвати (про біль у кінців
ках)•> Нед; - експресивне утворення, 
можливо, споріднене з теребИти. -
Див. ще теребИти'. 

[штрокати] <<рвати (про біль у кінців· 
ках)•> Нед, [штрьокати] «ТС.•> тж; - не 
зовсім ясне; можливо, експресивна транс

формація дієслова штрИкати' <<колоти». 
[штуб] <<стовбур дерева», [штубак] 

нс. Г; дуплавий або гнилий пень; пень 
ВеЗн•>, [штубей] <<вулик•> Мо; - екс
пресивне утворення, що виникло вна

слідок деетимологізації і фонетичної транс
формації первісного стовбур. - Див. 
ще стовбур. - Пор. штовб. 

[штуrля] «милиця, протез•> О; -
п. szczudto <<милиця•>, ч. [stidla, stihla] «де
рев'яна НОГа; МИЛИЦЯ>>, СЛЦ. stu\'a «ХіДЛЯ 
(звичаЙНО МН. stu\e <<ХЇдЛі>>)•>, СХВ. штуле 
(мн.) «ХідЛі•>, СЛН. stu\a <<Кукса>>; - за
ПОЗИЧене з німецької мови, можливо, 
через польське посередництво; свн. studel 
<<ОдвіроК>> споріднене з днн. stuthli «ТС.•>, 
дісл. stuoill <<Підпора, стовп•>, ісл. stuoull і, 
мабуть, із псл. stati, укр. стсjти. -
Bruckпer 545; Machek ESJC 625; 
КILtge-Mitzka 743; Johaппessoп 854-
85'1; Vries AEW 555. - Див. ще стати. 
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штудер 

[штудер] <<сnекулянт, крутІИ•> Нед, 
[штудерація] <<майстерно, хитро зроб
лена ріЧ•>, [штудернийІ <<хитрий; хит
ромудрий, майстерний; умоглядниЙ•> Нед, 
lштудерувати) <<МИСЛИТИ умоглядно, 
мудрувати; спекулювати•> Нед; - запо
зичення з польської мови; п. [sztuder] 
<<Крутій, хитрун•> як експресивне утво
рення виникло, можливо, на основі лат. 

studeo <<наполегливо працюю; стараюся; 
віддаюся навчанню•> і н. studiereп <<вивча
ТИ•> того самого походження. - Див. 
ще студент. 

штука «частина чогось, шматок; 
витівка; [мистецтво Г; м'ясо Шух; нова 
сітка, яку пришивають до невода замість 
зіпсованої Мо]•>, штукар, штукар
ство, штукенція, штукерія, штуко
вина, штучка, штучник, штукуваль
ник, штучний, штукарити, штуку
вати <<СКЛадаТИ предмет З ОКреМИХ ШМаТ
КіВ; [жартувати Г; пришивати вздовж не
вода нову сітку, щоб зробити невід шир
шим MoJ•>, поштучний, ст. штука <<ШМа
ток (1525); мистецтво (XVIII ст.).>;
р. штука <<річ; частина чогось; витів
ка•>, бр. штука нс.; [п'єса]•>, п. sztuka 
<<Штука; п'єса; фокус; мистецтво•>, ч. 
(розм.) stuka <<ШТукатурна ліпна ПрИКра
Са>>, СЛЦ. stuka «ТС.>>, ВЛ. stuka <<ШТука, 
шматок•>, stucka <<Вірш, тур (танцю); ши
беник•>, НЛ. stuka <<ШТуКа, ШМаток; міра 
ниток; витівка; наклепник, мерзотник•>, 
stucka <<ПіСНЯ•>; - запозичене з німецької 
мови. можливо, частково за посередниц

твом польської; свн. stucke (< двн. stucki) 
<<штука, шматок; Іt'єса•> споріднене з 
днн. stukki, н. Stuck, снідерJІ. stuc(ke), 
дангл. stycce, дісл. stykki, лит. stOgti 
<<здійматися вгору•>, stuпgis <<держак но
жа•>, дінд. tu(ii)j<Hi <<Відтискує, штовхає•>; 
свн. stUcke пов'язане також із свн. двн. 
нвн. Stock <<палиця•>; обидва слова пе
рвісно означали <<щось відрубане•>. -
Шелудько 59; Фасмер lV 480; Чернь1х ІІ 
426; Преобр. 11, вь1п. последний 108; 
BrUckпer 555-556; Borys 607; Kopalir\ski 
950; Bezlaj ESSJ lV 124; Mikl. EW 343; 
Кluge-Mitzka 752, 760. - Пор. шток, 
штукатур. 
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штунда 

штукатур <<робітник, що покриває 
поверхню стін, стелі та ін. шаром штука
турки•>, штукатура <<штукатурна ро
бота•>, штукатурка, штукатурниця, 
штукатурщиця, [щикотурка] <<КОС
метика•> Нед, штукатурити; - р. шту
каrпур «ТС.>>, п. sztukator <<ліпник; (заст.) 
штукатур•>, sztukatura <<прикраса зі 
штукатурКИ•>, Ч. stukater <<ЛіПНИК>>, СЛЦ. 
stukater <<ЛіПНИК; штукатур•>, СЛН. 
stukater <<ТС.•>; - запозичення з італій
ської мови; іт. stuccatore <<Штукатур•> 
походить від stucco <<гіпс; алебастр; 
штукатурка>>, що пов'язується з ланго
бард. stuhhi <<кора, кірка; шар (фарби, 
штукатурки тощо); штука, шматок•>, 
спорідненим із двн. stucki <<ТС.•>, н. Stuck 
«штука; шматок, частина•>. - Фасмер 
lV 480; Чернь1х 11 426; Преобр. 11, ВЬІІl. 
последний І 08; Kopalir\ski 950; Holub
Lyer 474; Matzeпauer 338; Battisti-Aiessio 
V 3662; КІеіп 1527; Кluge-Mitzka 760. 
-Див. ще штука. 

[штульба] (заст.) <<Тверда халява в 
святкових хромових чоботях; чоботи з 
такими халявами•> Дз; - п. sztylpa <<за
кот, відворот (зокрема, в чобітk ч. stulp
na, СЛЦ. stu\pna {зВИЧаЙНО МН. stu\pne) 
<<товста панчоха без п'ятИ•>; - запози
чення з німецької мови; н. Stulpe (заст. 
StUip) <<закот, відворот; манжета; криси 
(бриля, капелюха)•> походить від нн. 
stulpe <<КрИШКа, ПОКрИТТЯ; оболонка; КрИ
СИ (бриля, капелюха)•>, ГОJІ. stulp, stolp 
<<скляний ковпаК•>, споріднених із псл. 
*sР!р-ь, укр. стовп. - Кluge-Mitzka 
760. - Див. ще стовп. 

штунда <<одна з релігійних християн
ських сект; член цієї сектИ•>, [штундарь] 
<<штундист•>, штундИзм, штундИст; -
р. бр. штунда «ТС.•>, п. sztunda, бощ. 
щундИз'Ьм «ТС.•>; - утворення, що по
ходить від н. Stunde <<година; уроК•> 
(тут <<година читання Біблії, година мо
литвИ>>), спорідненого з двн. stunta, stunda 
<<момент, час, година•>, днн. stunda <<ГО
дина, час; праця•>, дангл. stund <<корот
кий проміжок часу, мить; час, година•>, 
дісл. stund <<хвилина, час, година•>, а 
також із псл. stati, укр. стати. - Фас-



штундер 

мер IV 481; Кluge-Mitzka 743, 761.
Див. ще стати. 

[штундер] <<учена голова•> ВеБ; -
не зовсім ясне; можливо, виникло як екс
nресивне утворення в результаті контамі

нації слів шт!)дер і штунда (див.). 
[штурбакj <<незграбна, невміла люди

на•>, [штормак] <<роззява•> ВеБ, [штур
мак] <<незграбна, невміла людина Г, 
ВеЗн; роззява ВеБ•>; - експресивне 
утворення, що виникло як фонетичний 
варіант первісного штурпак <<Пень; ду
рень, незграбна людина•>; до чергування 

приголосних пор. стовб і стовп.- Див. 
ще штурпак1 • 

штурвал «Стернове колесо, поворо
том якого керують рухом корабля, літака 
тощо•>, штурвальний; - р. бр. штурвал, 
n. szturwat, болr. щурвал; - через ро
сійське посередництво запозичене з гол
ландської мови; гол. stuurwie\ є склад
ним словом, утвореним з компонентів 
stuur <<СТерНО>> і wie\ <<КОЛеСО>> (голланд
СЬКе слово, очевидно, було фонетично 
зближене з р. ст. штур <<Кермо, руль•> і 
вал <<ВаЛ•>); не виключено також запози
чення з німецької мови; пор. н. Steuer
we\\e <<розподільчий (провідний) вал•>. -
СІС2 93 7; Фасмер IV 481·, Чернь1х Il 
426. 

штурлЯти <<штовхати, пхатИ•>, [шту
рЯти] <<тс.; засувати, всуватИ•>; - слц. 
sturit' <<ШТОВХНУТИ, ПХНУТИ•>, Sturat' <<ДОВ
бати; зачіnати (когось)•>; - експресивне 
утворення, пов'язане з турлЯти ~штов
хати•>, [турЯти] <<Ганяти, штовхатИ•>. -
Див. ще тИрити', турИти. 

штурм <<рішуча атака фортеці, укріп
леного пункту•>, [штурма] <<буря, га
лас, крик•>, штурмівка <<рід куртки•>, 
штурмівщИна, штурмовИк, штурмов
ка <<штурмування•>, штурмувати; -
р. бр. штурм, n. szturm <<Штурм, ата
ка•>, Ч. СЛЦ. (розм.) sturm «Штурм; СПО
ЛОХ•>, болг. щурм <<атака•>, м. штурм, 
схв. sturm; - заnозичення з німецької 
мови; н. Sturm <<буря, шторм; штурм, 
атака•> (двн. свн. stuгm) сnоріднене з 
гол. дангл. storm, дісл. stormr, а також 
з дісл. styrr <<метушня, боротьба•>, дангл. 

штурхати 

styrian, ангJІ. stir <<збуджувати, рухати, 
приводити в рух•>, н. storen <<Заважати, 
турбувати•>. - СІС2 937; Шелудько 59; 
Акуленко 135; Фасмер IV 481; Чернь1х 
ІІ 427; Горяев 426; Преобр. ІІ, вьш. по
следний 108-109; BrUckner 556; Ho\ub
Lyer 474; К\uge-Mitzka 753, 761. -
ПоR. шторм, штурма. 

[штурма] <<лихо, напасть•> Нед; - р. 
[штурма] <<буря; шум, rвалr», бр. [штур
ма] <<сварка, бійка•>, слц. [sturma] <<атака 
на багнети•>; - результат формальної 
й семантичної видазміни заnозиченого з 
німецької мови Sturm (мн. Sturme) «бу
ря, шторм; атака, штурм•>; пор. у семан

тичному плані фортуна <<щастя, доля; 
негода, бурЯ•>, хуртовИна <<снігова бу
ря•>. -Див. ще штурм. 

штурмак - див. штурбак. 
штурман <<стерновиЙ•>, штурман

ство, штурманувсіти <<бути за штур
мана•>, підштурман;- р. штурман, ст. 
штЮрман, бр. штурман, n. szturman, 
болг. щурман; - заnозичення з голланд
ської мови; гол. stuurman <<Штурман; кер
манич~ є складним словом, утвореним 

з комnонентів stuur <<Кермо, руль•> і man 
<<Людина, чоловік•>. - СІС2 937; Фасмер 
IV 481; Чернь1х ІІ 427; Преобр. ІІ, вь1n. 
nоследний 108. - Див. ще гетьман, 
штурвал. 

[штурпак 1 ] <<nень; дурень, незграб
на людина•>; - заnозичення з nольсь

кої мови; n. [szturpak] <<незграбна лю
дина•> неясного nоходження. - Пор. 
штурбак. 

tштурпак2 ] (орн.) <<Великий баклан, 
Pha\acrocorax сагЬо L.•>; - неясне. 

штурхати <<штовхатИ•>, [шт6рхати], 
[штуркати], [штухати] «ТС.•> Нед, 
[штурканецьІ <<стусан•> Нед, штурхан, 
штурханець, штурханuна, шторх <<ВИ
гук на nозначення nоштовху, стусана•>, 

штурх (виг.), штурхіць (виг.) <<ТС.•>, 
[поштуркач] <<ТОЙ, з ким nогано nово
дяться•> Нед, поштурх6висько «ТС.•>; -
бр. штурхаць <<штовхати•>, n. szturchac 
«ТС.•>; - ексnресивне утворення, що 

виникло, очевидно, на основі nочатково
го * с-тур-к-сітu, nрефіксального nохід
ного з nрефіксом с- ( > ш-) від дієслова 

483 



штуф 

турити <<гнати; штовхатИ•> (пор. тур
нути <<штовхнути; послати, погнати•> ); 
для п. szturchac припускалося запози
чення з німецької мови (свн. sturп <•дов
бати, колотИ•> - Borys 608). - Див. 
ще з-, турИти. 

штуф (геол.) <<зразок гірської поро
ди або мінералу•>; - р. штуф, (заст.) 
штуфа, бр. штуф, п. sztufa, болг. щуф; 
- запозичення з німецької мови; н. Stufe 
<<східець; ступінь; (геол.) ярус; штуф•> 
споріднене з двн. stuof(f)a, снн. stope, 
снідерл. strep(e), гол. stoep <<Східець; 
rанок, під'їзд•>, а також із н. Staffel <<Схі
дець, уступ; ярус» і Stab <<Палиця, кос
тур•>, останнє з яких споріднене з лит. 
ст. stabas <<бовван•>, лтс. stabs ~стовп, 
колона•>, прус. stabis <<Камінь•>, дінд. 
stabhп~ti <<Підпирає, гальмує, стримує•>, 
тах. ~top, ~tow <<палиця, костур•>. - СІС2 

937 -938; Фасмер IV 481; Matzeпauer 
337; Кluge-Mitzka 735, 736, 760. 

шт~цер1 <<ВИд вогнепальної зброЇ•>, 
[штуцІ <<штуцер, рушниця•>; - р. шту
цер, бр. штуцзр, п. sztucer, ч. слц. 
(розмJ stuc; - запозичення з німець
кої мови; н. Stutzeп, заст. Stutzer «шту
цер; карабін•> походить від stutzeп <<під
різувати; підстригати; укорочувати; об
рубуватИ•>, отже, первісне значення <<Об
різана (гвинтівка), обріз•>; н. stutzeп <<Під
різуватИ•> споріднене з омонімом stutzeп 
<<Штовхати; затримувати, гальмуватИ•>, 

а також з двн. (er)stutzen <<Відстрашува
ти•> - німецьким інтенсивом до sto~eп 
<<штовхати•> (двн. < st63an), спорідненого 
з днн. stotan, снідерл. stoteп, дісл. stauta, 
гот. stautan і з лат. tundere <<штовхатИ•>, 
tudes (-itis) <<молоТ», дінд. tudati <<штов
хає•>.- СІС2 938; Фасмер IV 481; Горя
ев 426; Kopalinski 950; Кluge-Mitzka 
754, 762. . 

[штуцер2 ] <<франт, чепурун, джиrун•> 
Пі; - п. sztucer <•ТС.•>; - запозичене з 
німецької мови, можливо, через поль
ське посередництво; н. Stutzer <<франт, 
джиrун, чепурун•> (первісно <<той, хто 
носить підстрижену борідку й вуса, на 
зразок французького короля Генріха IV •>) 
походить від stutzen <<Підрізувати; під-
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шубортати 

стригати; укорочувати•>. - Кluge-Mitz
ka 762. -Див. ще штуцер1 • 

штучний, штучник - див. штука. 
шуба <<Верхній зимовий одяг з хутра», 

шубка (зменш.), [шубейка] ~шубка•> Бі, 
Нед; - р. бр. болr. м. шуба, п. szuba, 
Ч. suba, cuba, СЛЦ. ВЛ. НЛ. suba, СХВ. шу
ба, СЛН. suba, ЦСЛ. (серб.) ШО'(Б"і - за
ПОЗИЧеНе з арабської мови, очевидно, за• 
німецьким та італійським посередницт
вом; свн. schObe, schoube (н. Schaube) 
<<довгий і широкий верхній одЯГ>>, іт. 
giubba первісно «ТС.•>, тепер <<Куртка, 
піджак, кітель, гімнастерка•> походять від 
ар. gubba <<джубба (верхній одяг з ши
рокими рукавами)•>; менш вірогідні при
пущення про запозичення слова німець
кою мовою з gрабської через слов'янські 

(Machek ESJC 629), при якому неясна 
причина переходу дж- > ш-, або про 
слов'янське походження uього слова 
(Schrader IF 17, 29; Bruckner 556; Pe
tersson KZ 4 7, 283). - Фасмер IV 482; 
Чернь1х ІІ 427; Преобр. ІІ, вь1п. поСJJедний 
109; Borys 608; Holub-Lyer 474; Мла
денов 695; Skok ІІІ 420; Mikl. EW 344; 
Bern. І 460. -Пор. джемпер, Юбка. 

[шубальовий] <<соболевиЙ•> Нед, [шу
бель6вий] «ТС.•> тж; - п. [siabelowy] 
<•соболевиЙ•>, sobolowy, soboli «ТС.•>; -
результат контамінації слів собалівий і 
шуба; щодо суфікса -овий не виключа
ється вплив польських форм. - Див. 
ще соболь. 

шубовстати, [шуб6вкнуть] ЛПол, 
шубовснути, [шуб6втатися] Нед, [шу
б6втнути], [шуб6вкнуть] Л, шуб6всть 
(виг.), [шуб6вть] (виг.) <<шубовсть•> 
Нед; - експресивне утворення, спорід
нене з бовтати; щодо шу- пор. 
[бортіти] <<рити•> і шуб6ртати <<рити
ся, копатися, порпатися•>, плаття і шу
плаття, суплаття <<ТС.•>. - Див. ще 
бовтати. . 

[шубортати] «ритися, копатися, пор
патися; шукати•> Нед; - експресивне 
утворення, споріднене з [бортіти] <<рИ
ти, штовхати•>, борть <<вулик у дереві, 
дупло»; щодо шу- пор. бовтсіти і шу
бовстати, плаття і шуплаття. - Див. 
ще бортіти, борть. 
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[шубравий] <<обідраний, одягнений у 
лахміття; підлиЙ•> Нед, [шубравець] <<мер
зотник; ледащо•> Нед, [шубравство] 
(зб.) <<набрід, покидьки, сволота•> Нед, 
ст. шубравець <<обідранеuь•> ( 1627); -
бр. [шубравец] <<пустун•>; - запози
чення з польської мови; 11. szubrawiec 
<<негідник, мерзотник», також [szudrawiec] 
«ТС.•>, пов'язується з прізвищем польсько
го полеміста XVI ст. Szudrowius (Sudгo
vius), який нібито походив з роду львів
ських катів. - BrOckпer 556. - Пор. 
шудра. 

[шубраток] <<інструмент, яким ткач 
виrладжує виткане полотно•>; - неясне. 

[шувак] (орн.) <<східний соловейка, 
Lusciпia luscinia L.•>; - фонетичний ва
ріант назви птаха [щувак] <<ТС.•> (див.). 

[шувалий] щікавиЙ•> Нед; - неясне. 
[шувар] (бот.) <<Лепеха звичайна, 

Acorus calamus L.•> Mak, [сівар Mak, 
шавар Mak, шівdр Нед] «ТС.•>, [шіварец] 
(білий) (бот.) <<лепешняк водяний, Glyce
ria spectabilis М. et К. ( Glyceria aguatica 
Wahlb.•> ВеБ, ВеНЗн, Mak; - р. l(зах.) 
шувар] <<болотяні, водяні рослинИ•>, п. 
szuwar, [suwar, sowar, siwar, surawa] <<Сі
но з трави, що росте на багнистих лу
ках і болотах; зарості трави на болоті; 
(бот.) Acorus calamus L.; ВаІапорhога; 
Sphaerococus; Fucus», ч. [(мор.) suvariпa] 
<<бур'ЯН•>, СЛU. (suvar, sivar) <<ПОросле тра
ВОЮ місuе•>, болг. шавар <<трава на бо
лотяних місuях; комиш, Scirpus; деякі 
болотні рослини, як очерет і ін.•>, м. 
шавар, шевар <<очерет звичайний, Phrag
mites commuпis L., КОМИШ•>, схв. шевар 
(бот.) <<Ammophila агепагіа; очерет 
звичайний, Phragmites commuпis (L.) 
Тгіп.; комиш укорінений, Scirpus radi
caпs Schkuhr., комиш лісовий, Scirpus 
sylvaticus L.; їжача головка розгалужена, 
Spargaпium ramosum Huds.; рогіз, Typha 
L., рогіз широколистий, Typha latifolia 
L.»; - загальноприйнятої етимології 
не має; припускається запозичення з 

німеuької мови: двн. sahar, sahor, saher, 
свн. saher <<осока, Сагех•>, н. [Saher] <<Па
ростки трави й злаків, що зеленіють•>, 
споріднені з двн. sёga (н. Sage) <<пил-
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ка•>, псл. sekti, sekQ, укр. сіктИ; не ви
ключена також можливість тюркського 
походження слова (Добродомов Сов. 
тюркологи я 1971 /2, 85: дтюри. suqar 
qamїs <<річковий комиш•>); менш вірогідне 
виведення слова від уг. sivar_ <<пустель
ний, порожніЙ•> (Machek ESJCS 518), а 
також припущення про східнослов'янське 

походження п. szuwar (BrOckner 558); 
малопереконливе пов'язання з н. Sauer
gras <<кисла трава•> (Machek Jm. rostl. 
275). - Фасмер-Трубачев lV 483; Тру
бачев ВЯ 1967/4, 43; Johaппessoп 777-
778; Кluge-Mitzka 619. - Див. ще 
сіктИ. 

[шуваря] <<капустяне листя нижчої 
якості, яке використовується як корм для 
корів•> ВеЗа; - неясне. 

[шувердиця] <<завірюха•> Нед, [шу
верниця] «ТС.•> тж, [шуверть] «ТС.•> тж; 
- не зовсім ясне; можливо, пов'язане 
з шувір (див.). 

[шувір] <<Завірюха•>; - можливо, спо
ріднене з вріти <<кипіти•>; щодо шу- пор. 
бортіти <<рити•> і шуб6ртати ~рити
СЯ•>, плаття і шуплаття, суплаття 
<<ТС.•>. - Див. ще вріти. - Пор. за
вірЮха. 

[шувний] <<прекрасний, гарний, врод
JІИВИЙ•>, [шугний] <<ТС.•> ВеЛ; - не зо
всім ясне; можливо, експресивний варі
ант до [шумний] <<ТС.•>. -Див. ще шум1 • 

шуга <<Крига в кусках перед замер
занням річок та після їх скресання•>; -
не зовсім ясне; пов'язанню з р. шуга, 
[(пн.) шуг, шух, шуЯ] «ТС.», що виво
дять від фін. sohja, sohjo <<Крига в кусках 
перед замерзанням або скресанням рі
чок та озер•> (Kalima 248), заважає 
географія слова; малоймовірне також 
припущення зв'язку з тур. *suga <<Коро
ст~J>> (Преобр. 11, вь1п. последний 109). -
Фасмер lV 483. 

(шугай1 ) <<ХЛОПеUЬ, ЮНаК•>; - Ч. 
(sohaj, suhaj), СЛU. suhaj «ТС.•>; - ЗаПО
ЗИЧеННЯ зі словаuької мови; слu. suhaj 
<<хлопеuь, юнак•> походить від уг. suhaпc 
<<Підліток; парубок; хлопчак; вуличний 
ХЛОПЧИСЬКО>>, ЩО ВИНИКЛО З давніШОЇ 
форми suhaпcar <<швейuареuь•>, запози-
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ченоІ з німецькоУ мови; н. бав.-австр. 
[Schweinzer], н. Schweizer нс.•> похо
дить від н. Schweiz <•Швейцарія•>, пов'я
заного зі Schwyz <•Швіц•> (назва кантону 
і міста у Швейцарїі); розвиток значен
ня слова в угорській мові мав бути та
кий: <•Швейцарець.> ~ <•найманий сол
дат, ландскнехт•> ~ <•хлопець, пару

бок•> ~ «ХЛОПЧа~, вуЛИЧНИЙ ХЛОПЧИСЬКО>>. 
- Machek ESJC 629; Holub-Lyer 474; 
Mikl. EW 344; MNTESz ІІІ 621; Barczi 
275. - Пор. швіцький. 

шугай2 <•старовинний верхній жіно
чий одяг•>; - р. [шугай] <•старовинний 
верхній жіночий одяг (вид кофти, вид 
сарафана); вид чоловічої свитки•>; -
припускається запозичення з тюркських 

мов; пор. тур. соЬа <<довгий каптан•>. -
Фасмер IV 483; Горяев 426; Преобр. ІІ, 
вь1п. последний І 09. - Пор. чуга. 

(шугалія) <•ВеЛИКИЙ ЧОВеН>>, СТ. шу
гал'Ьй (XVII ст.), шугалія (XVIII ст.); -
п. [szuhaleja, czuhaleja] <•плоскодонний чо
вен, дуб•>; - неясне. 

шугати <•літати (із шумом} у різних 
напрямках; носитися, кидатися; дмуха

ти (про вітер)•>, [шугай] <•кличка собаки•>, 
[шугастий] ной, що шугає•>; - р. шу
гать <•проганяти криком, шумом•>, бр. 
шугаць <•палахкотіти; дути поривчасто 
(про вітер); махати (крилами)•>; - оче
видно, пов'язане з вигуком шугу (< шу) 
для відгону птахів; пов'язання (Vasmer 
WuS ІІІ 200) з арготичним префіксом 
шу- і пугать сумнівне навіть для ро
сійської мови; непереконливі також по
в'язання з укр. хуха <•дмухання вітру•> 
(Потебня РФВ IV 197; Горяев 426), а 
також із н. schwingen <<махати•> (Потеб
ня, там само). - Фасмер IV 483-484; 
Преобр. ІІ, вь1п. последний 109. - Див. 
ще шугу. 

[шугерть] <<трус, обшук•>; - не зо
всім ясне; пор., однак, р. (арг.) шухер 
нривога, небезпека•>, що походить, мож
ливо, від н. (арг.) Schi.icker <<жандарм•>. 

[шуги] (мн.) <<взуття Мо; взуття без 
підметок і підборів, виготовлене з ав
томашинних камер Берл•>: - запози
чення з німецької мови; н. Schuhe (одн. 
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Schuh) <•взуття, черевики, туфлі•> спо
ріднене з двн. scuoh, дангл. scoh, англ. 
shoe, дісл. skor, гот. skohs і, можливо, 
з дінд. skunati <•покриває•>, вірм. <;iw <<дах, 
СТеЛЯ•>, гр. OXUAOC: <•ШКура•>, лат. obscOrus 
<•темнИЙ•>, початкова <•накритиЙ•>. - Кlu
ge-Mitzka 682. 

[шуглон] (іст.) <•вид безрукавки•>; -
неясне. 

[шугля] «пропасниця, лихоманка•> 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, пов'я
зане з шугати <<кидатися•>; пор. трЯсця 
<<ЛИхоманка•>, утворене від трястИ. 

[шугу] (виг.) <<КИШ•>, [шуги, шуга] 
<<ТС.» Пі, [зашугукати] <<Закричати "шу
гу!", відганяючи птахів•> Нед; - р. шу
гать <<СТраШИТИ, прогаНЯТИ (особЛИВО 
хижих) птахів•>, бр. шуга <<вигук, ужива
ний при відгоні птахів•>, п. [szuha, szuhe] 
<<ТС.•>; - очевидно, виникло на основі 
вигуку шу (пор. р. [шу] <<Крик, яким 
відстрашують яструбів•>) і підсилюваль
ного компонента -гу. - Фасмер lV 482, 
483-484; Горяев 426; Преобр. ІІ, вь1п. 
последний 109. - Пор. га1 , шугати. 

[шудра] <<Наложниця, нешлюбна жін
ка•>; - не зовсім ясне; можливо, екс
пресивне утворення, пов'язане з п. [szu
drawiec] <<Мерзотник, негідник, обшарпа
нець•>, [szudrak] <<обшарпанець•>. - Див. 
ще шубравий. 

[шуйбіч] <<ліворуч•> Нед, [ошуйбіч] 
«ТС.•> тж, 1шуйбічний] «ЛівобічнИЙ•> 
Нед; - складне слово, утворене з ком
понентів шуй-, спорідненого з р. ст. шуй 

<<ЛіВИЙ•>, др. шуи, СХВ. СТ. SUj, СЛН. suj, 
СТСЛ. ШІОН (< ПСЛ. sujь) «ТС.>>, далі З діНд. 
savyas <<лівиЙ•>, ав. haoya- <<ТС.•>, що зво
дяться до іє. *sevios, пов'язаного з коре
нем *sev- ннути•>, і -біч від бік. - Фас
мер IV 484; Преобр. ІІ, вьtп. последний 
110; Skok ІІІ 421; Mikl. EW 344; Meillet 
Etudes 380; MUhi.-Eпdz. IV 7; Traut
mann 260; Pedersen Kelt. Gr. ІІ 16. -
Див. ще бік. - Пор. шульга1, шуя. 

шукати <<намагатися знайти•>, [шу
кайка, шукальниця, шукака] <<НИШПОр
Ка•> Пі, [шукальник] <<шукач•>, шукане, 
шуканИна <<пошуки•> .. шукач, шукаль
ний, вИшуканий, [зашукувати] <<Підшу-



куваТИ•>, обшук, [обш_Ljка І Нед, ошу
кати, [ошук, ошука] <<омана•>, ошуксі
нець <<ШахраЙ•>, ошуксінство <<ОМана•>, 
пош_Ljкувати, пошук, пошуксінка <<nо
шук•>, пошук6вий, розшук, ст. шюкати 
(1393), шукати (шукаючи) (1562); -
бр. шуксіць <<Шукати•>, n. szukac <<ТС.•>, ч. 
(розм.) sukati <<МетуШИТИСЯ>>, СЛЦ. (sukat'j 
<<Метушитися, шукати»; - запозичене за 

nольським посередництвом із нижньоні

мецької мови; днн. sokian <<шукати•> спо
ріднене з франк. suocan, дфриз. sёka, 
дангл. sa=can, англ. seek, двн. suohhan 
(н. suchen), дісл. sйkja, гот. sokjan, а та
кож із дірл. saigim <<розшукую•>, гр. 
~YEj-IWY <<Керівник, вождь•>; сумнівне що
до фонетичної можливості запозичення 
з двн. suochan (Фасмер lV 484; Mikkola 
PF 16, 207); неприйнятні інші тлумачен
ня: пов'язання з n. szluchtac <<Ходити 
туди й сюдИ•> як словом слов'янського 
походження (Machek ESJC 629), при
пущення про сnорідненість зі звукона

слідувальним su-, наявним у слові шум 
(Borys 608-609), про ексnресивне nра
слов'янське походження слова без точ
ніших пояснень (Holub-Lyer 474). -
Шелудько 59; Преобр. 11, вь1п. последний 
110; BrUckner 557; Bezlaj ESSJ lV 128-
129; Mikl. EW 344; Кluge-Mitzka 
762. - Див. ще гегемон. 

[шула] <<стовп у паркані або в де
рев'яній стіні•>, [шул] <<стовn•> Нед, [шу
ла] <<стовп в огорожі або в дерев'яній 
стіні, закопаний у землю•> ЛЖит, [вов
шула, вуш_Іjла] <<ТС.•> тж; <<стовп із ви
довбаним глибоким пазом для дощок то
що Л•>, [овшула] нс.•> ЛЖит, Л, [ошу
ла] нс.•> Л, [ушул] <<стовп (зокрема, для 
воріт )•> Нед, у шула <<стовп в огорожі; 
стовn із видовбаним глибоким пазом•>; -
р. [шула] <<стовп у nаркані•>, бр. ш_Ljла 
(с. р.) <<Стовп із пазами•>, [шула] <<ТС.•>, 
n. szulo, [szula] <•дерев'яний стовп із па
замИ•>, СХВ. Ш[}!Ь <<КОЛОда•>, СЛН. su\j 
<<сnиляний стовбур дерева; колода•>; -
достовірної етимології не має; виводить
ся З ПСЛ. su\a (su\o, SU\"Ь); за іНШИМИ ПО
ГЛЯДаМИ (Boga RR 11 З 17; Skardzius 18; 
Карский РФВ 49, 21 ), разом з російсь-

шулИк 

кою, білоруською й nольською форма
ми ПОХОДИТЬ Від ЛИТ. si.J\as <<СТОВП•>, СПО
рідНеНОГО З прус. su\is <<КОЛОНа, СТОЯК•>, 
гр. euлov <<дерево (як будівельний мате
ріал); колода•>, можливо, також із двн. 
sQI <<Одвірок, СТОВП>>, ГОТ. sau\s <<СТОВП•>, іє. 
*кseuel- або *kseul-/ksoul-, що зводяться 
до *kes- /kos- <<різатИ•>; менш вірогідне ви
ведення українського слова через п. szulo 
З ДВН. su\ <<СТОВП>> (Matzenauer 339; 
BrOckner 557) або пов'язання лит. sulas 
із нвн. [Schбlholz], Schalholz <<Обапім чи 
псл. sulo з гр. охuЛЛw <<роздираю>> (Го
ряев Доn. І 58). - Мельничук 3тимо
логия 1966, 204-205, 212-213; Фас
мер lV 484-485; Преобр. 11, вь1n. по
следний 110; Mikl. EW 344. - Пор. 
коса2 , чесати. 

шулер <<гравець, що вдається до 
шахрайських прийомів у грі в карти; 
шахраЙ•>, шулерство; - р. бр. бош. 
шулер, n. szuler <<шулер•>, ч. ст. sulff 
<<ШахраЙ•>; - заnозичене з німецької мо
ви (за nольським посередництвом); свн. 
scholderer, schollerer <<влаштовувач азарт
них ігор•>, scholder, scholler <<азартна гра•>; 
сумнівні пов'язання з н. SchU\er <<учень•> 
(Горяев 427), з n. szulac si~ <<вештатися•> 
або з р. шлЯться «ТС..•> чи р. [шулЯк] 
<•ХИжий птах•> (BrUckner 557). - Фас
мер lV 484; Чернь1х 11 428; Преобр. 11, 
вь1n. последний 110; Желтов ФЗ 18 76/ 1, 
21; Holub-Kop. 377; Matzenauer 339. 

[шулий] <<(віл) з опущеними рогамИ•>, 
[шулЯк] <<ТС.•>; - nсл. sui"Ь(jь) < *sjOI
< іє. *kseulos, *kes- <<різати; рубати; те
сатИ•> з нульовим ступенем вокалізму; 
первісне значення могло бути <<віл з ма

лими, короткими (відбитими) рогаМИ•>. -
Мельничук 3тимология 1966, 195, 212, 
213; Bezlaj ESSJ lV 129.- Пор. коса2, 
чесати. 

шулИк (переважно у мн. шулuки) 
<<Коржики, политі розтертим підсолодже
ним маком•>; - р. [шулякu] нс.•> (з 
укр.), Ч. (sou\ek] <<ПОНЧИК>>, su\ek, su\ec 
(<булочка•>, [sulanek, sulanec, sulinec] «Га
лушкИ•>; - псл. [*sulikь, *sul-ьkь, *sulьcь], 
утворені від sul-ь < *sjul- < іє. *kseulos, 
що зводиться до іє. *ks- /kes- <<різатИ•>; 
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назва мотивується, очевидно, тим, що 

тісто на шулики різали або розтинали 
(рваJ]и) на шматки; пов'язання (Machek 
ESJC 630) з ч. valeti, укр. валЯти ма
лоймовірне. - Пор. шулий. 

[шулИпа] (бот.) <•якірці, Tribulus 
terrestris L.•> Дз; - не зовсім ясне; 
можливо, походить від псл. [suliпa], по
в'язаного з коренем *kes-lkos- у ну
льовому ступені (*ks-), що мав значення 
«різати, дряпати•>, отже, стосовно росли

ни - <•ріжучий, гострий, колючиЙ•> 
(Мельничук 3тимология 1966, 203, 212-
213); назва мотивується тим, що рос
лина має плоди з колючками. - Фед
ченко-Флеров 603-604. - Див. ще 
коса2 • - Пор. шула. 

шуліка (орн.) <•великий хижий птах 
родини яструбових, Milvus•> СУМ, Шарл, 
[шулек, шулека] (орн.) <•шуліка чор
ний, Milvus migrans Bodd.•> Шарл, 
[шулечок] (орн.) <•Яструб-гороб'ятник, 
Accipiter пisus L.•>, [шулик] (орн.) <•шу
ліка, Milvus Нед; лунь очеретяний, Cir
cus aerugiпosus L. Шарл•>, шулік (орн. 
заст.) <•шуліка•>, шулЯк (орн. розм.) 
<•[шуліка, Milvus; шуліка чорний Milvus 
migraпs Bodd.] Шарл; яструб-голуб'ят
ник, Accipiter geпtilis L.; яструб-гороб'ят
ник, Accifiter пisus L. ШарЛ», [шуля
ка] (орн. <•яструб-голуб'ятник, Accipi
ter geпtilis L.; яструб-гороб'ятник, Ac
cipiter nisus L. Шарл; лунь польовий, 
Circus cyaпeus L.; шуліка чорний, Mil
vus migrans Bodd. Шарл•>, [шулЯті] 
(орн.) <•шуліка•> ЛЖит, [шульпиха] 
(орн.) <•шуліка чорний, Milvus migraпs 
Bodd.•> Шарл, [шульпік] (орн.) <•шуліка, 
Milvus•> Пі, [шульпіка] (орн.) «ТС.•>; - р. 
[(пд.) шулИка, шулИк, Ш,УлЯк] (з укр.?), 
бр. [шулЯк] <•ТС.•>, п. [szulak, szujak, 
szuliek] «яструб•>; - достовірної етимоло
гії не має; пов'язується з укр. [шуль
кати, шулькнути] <•КИдатися (кинути
ся) в швидкому польоті•>, з р. шулЯта 
<•testiculi•> (Ильинский ИОРЯС 2014, 
180) або розглядається як табуїстичне 
слово (Зеленин ІІ 51) чи запозичення 
(Булаховський Вибр. пр. ІІІ 226, без до
кладніших пояснень); для п. [szulak, 
szujak] припускається запозичення з ук-
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раїнеької або білоруської мови (BrUckпer 
557). - Фасмер IV 485; Преобр. Il, вь1п. 
последний 11 О. 

[шулумння] <•сухе листя від качана 
кукурудзи; кукурудзиння Ме; бадилля 
кукурудзи Мо•>; - очевидно, фонетич
ний варіант до [шумелИння, шуме
лuна] <•листя, в яке загорнутий качан 
кукурудзи», що виник унаслідок мета
тези; семантика слова явно вторинна з 

огляду на пізнє культивування кукуру

дзи в Євrопі. -Див. ще шумела. 
шуль <•назва гри, в якій кидають па

лицю так, щоб один їі кінець підсунувся 
під іншу палицю, що лежить на землі•>, 
[шулИти] <•грати в шуль•>; - бр. [шу
луга] <•дитяча гра•>; - не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з [шулькати] <•Кида
тися, падати зверху•>. -Див. ще шуль2• 

[шуль2 ] <•вигук на вираження плюс
коту•>, [шулькати] <•КИдатися, падати 
зверху швидким польотоМ•>, [шульк
нути] <•шмигнути, шаснутИ•>, [шульну
ти] <•ТС.•>; - очевидно, звуконасліду
вальне утворення. 

[шульбов] (виг.) <•шубовсть•> ЛЧерк; 
- очевидно, результат контамінації ви
гуку шуб6всть (шуб6вть) із близьким 
за значенням вигуком шуль <•плюсь, шу

бовсть•>. -Пор. шубовстати, шуль2 • 
шульrа1 <•лівша; ліва рука і нога•>; -

р. [шульга] <•ліва рука•>; - псл. (ех.) 
tsulьga] < іє. *kseul- lksoul-, в основі 
якого лежить і є. *kes- І kos- І ks- <•різа
ти, рубати•>; первісне значення слова 
мало бути <•позбавлений (правої) руки, 
(букв.) обрубаниЙ•>; поширене в давні
шій етимологічній літературі пов'язан
ня слова з шуй <•лівиЙ•> (пор. укр. шуй
біч <•ліворуч•>) (Trautmaпn 260; Mikl. 
EW 344) незадовільне з фонетичного 
погляду.- Мельничук 3тимология 1966, 
212-213; Фасмер IV 485.- Пор. коса2, 
чесати, шула. 

[шульrа2 ] (бот.) <•омела, Viscum al
bum•> Mak; - неясне. 

[шульrовина] <•колода середнього 
розміру•>; - очевидно, похідне від основи 
псл. *sul-, що зводиться до іє. *ksul-, 
утвореного від і є. *ks- І kes- <•різати•>; 
первісним значенням слова мог ло бути 



шулЯк 

<•зрізане (обрізане) (дерево)•>. - Мель
ничук 3тимология 1966, 212-213.
Див. ще коса2• - Пор. шула, шульrа1• 

[шхлЯк] (іхт.) <•назва риби•> Пі; - р. 
[шула\ (іхт.) <•сула•>; - не зовсім ясне; 
можливо, споріднене із сула, назвою, 
запозиченою з тюркських мов. - Див. 
ще сула2 • 

[шулян] (черлений) (бот.) <•Cyno
morium coccineum L.•> Mak; - неясне. 

[шулятиІ <•штовхатИ•> Нед, [шулЯй] 
<•той, хто штовхається•> Нед, [шулЯк] 
«nоштовх, стусан•> Нед; - n. [szulac] 
<•класти, торкатися чимось•>, [szulnq_c] 
<•УКОЛОТИ, ШТОВХНуТИ>>, СЛЦ. su\'at' <•Ката
ТИ•>; - псл. [suljati], можливо, належить 
до слів, пов'язаних з іє. *ks- (*kes-/kos-) 
<•різати, рубатИ•>; розвиток значення в 
українській мові міг бути <•різатИ•> ~ <•ко
лотИ•> ~ <•ШтовхатИ•>. - Див. ще шула, 
шульга1 • -Пор. коса2, чесати. 

[шулЯчка] (ент.) <•волочниця шер
шнеnодібна, Asilus crabroniformis L.•> 
Нед; - неясне. 

шум1 <•галас; вир•>, шумИха <•сенса
ція•> .. l~у~івкаІ норілка•>, .lшr·мка] <•наз
ва ПІСНІ и танцю•>, lшумлява <•шум; ве
селий шумний бенкеТ» Нед, шумовИк, 
шумовИння <•шум; клекіт; шелест, ша
рудіння•>, шу_мкИй, шумлИвий, шумний, 
[шумнИстий] <•шумний, шумливиЙ•> Нед, 
шумовИтий <•ШумливиЙ•>, шумИтu, шу
мотіти <•дзюрчати•>, шумувати <•шумі
ТИ•>, п6шум <•слабкий шуМ•>; - р. бр. 
болr. м. шум, др. шум'Ь нуркіт, шум; 
гомін; тріск; буря; хвилювання; сила•>, n. 
szum, ч. слц. вл. нл. sum, схв. шум, 
СЛН. SUm, ЦСЛ. ШО'(М'Ьj - ПСЛ. SUm'Ь; -
імовірно, походить від звуконаслідуваль
ного праслов'янського кореня *su-; nри
nущувана спорідненість із цсл. сме" тн 
<•сичати, свистіти•> (Pedersen IF 5, 76) 
або З ЛИТ. saCikti <•Кричати, ГОЛОСНО КЛИ
КаТИ•>, гр. xwxuw <•кричу, зойкаю•> (Ma
chek LF 53, 345) менш імовірна. -
Фасмер IV 486; Чернь1х ІІ 428; Преобр. 
ІІ, вь1n. последний 111; Горяев 427; Briick
ner 557; Holub-Lyer 474; Schuster
Sewc 1481-1482; Младенов 696; Skok 
ІІІ 422-423; Bezlaj ESSJ IV 129-1 ЗО; 
Mikl. EW 345. 

шrм2 <•ПіНа•>, [шума] НС.>> Л, [шу
м{в'є не.; дріжджі•> Нед, шумівка <•Ве
лика ложка збирати шум; [горілка]•>, 
шумовИна, шумовИння, [шумовнИчка] 
<•сіточка збирати піну~> Дз, шумлИвий 
<•nінистиЙ•>, шумний, [шумовинИстий] 
<•ТС.•> Нед, шумувальний <•nов'язаний із 
шумуванням, бродінням•>, шуміти <•шу
муватИ•>, шумувати, [зшумати] <•зібра
ти піну під час кипіння•>, [зшумити] 
<•ТС.•> Исслед. n. яз.; - р. шум6вка 
<•шумівка (велика ложка для збирання 
шуму під час готування їжі)•>, бр. шум 
<•накип. піна•>, n. szum, ч. sum, слц. 
[sum] <•ТС.•>, вл. [sumic] <•кипіти, пінити
ся•>, НЛ. sumis se <<ПіНИТИСЯ, шумуваТИ•>, 
полаб. sumo <•шум, піна•>; - запозичен
ня з німецької мови; свн. schOm (< двн. 
scOm <<Піна•>, н. Schaum <•ТС.•>) сnоріднене 
з снн. schOm(e), снідерл. scom(e), дісл. 
skOm, пгерм. *skOma- <•nіна•> (nервісно 
не, що покриває•>). - Шелудько 59; 
Фасмер IV 486; Преобр. ІІ, вь1n. по
следний 111; BrUckner 557; Machek 
ESJC 630; Holub-Lyer 474; Mikl. EW 
345; Кlu:fe-Mitzka 639. 

шум <•рід гри; назва живої істоти у 
цій грі•>, шумИха <•жінка цієї істоти•>; -
n. [szuma, szumla, szumawa] (арг.) <•ліс; 
густИЙ ЛіС•>, Ч. СТ. suma <•ЛіС•>, болr. шума 
<•листя (дерев); листяний ліс•>, м. шума 
<•те.; кукурудзяні стебла•>, схв. шума 
<<ЛЇС•>, СЛН. suma <<Ліс; зарОСТі, хащі•>; -
очевидно, результат лексико-семантичної 
ВИДОЗМіНИ ПСЛ. SUm'Ь <<ГаЛаС•>, SUma 
<•ліс•>. -Див. ще шум1 , шума. 

[шума] <•рештки соломи, вживані 
ДЛЯ загачуваННЯ•>; - r· (шума] <<СМЇТТЯ•>, 
бр. [шумсі], n. [szum не.•>, болr. шума 
<•Листяний ліс; листя; відрубані гілки з 
листям на корм худобі•>, м. шума <•ліс; 
листя; сухе листя (як корм для худоби 
взимку); стебла кукурудзи»; - псл. suma 
<<Ліс; ЛИСТЯ>> nов'язане З ПСЛ. SUm'Ь, укр. 
шум <•галас•> із nервісним значенням <•Ліс, 
що шумить, шелестить•>. - Фасмер IV 
487; Горяев 427; Преобр. ІІ, вь1n. по
следний 111; Ильинский ИОРЯС 20/4, 
181; Толстой Сл. геогр. терм. 65; Mikl. EW 
345. -Див. ще шум1 • - Пор. шум3• 
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[шумела] <<листяний покрив качана 
кукурудзи•>, [шумелuна, шумелuнєІ «ТС.>>, 
[шумелЯнка] <<капуста, що не звива
ється в головку ВеУг; капуста невитка, 
Brassicas oleracea acephala DC. Mak•>, 
[шуміл] <<шумела•> ВеУг, [шумола] «ТС.•> 
BeYr; - боJJГ. шумолсік <<листок (на 
дереві); густий ліс із невеличкими де
ревами•>, шумолЯк, шумол <<легкий шум; 
шелесТ»; - очевидно, похідне утворен

ня від ШуМ <<Шелест, шарудіННЯ•>; ПОр. 
також назви лt~стя або лісів у слов'янсь
ких мовах: ч. Sumava <<Назва гір у Чехії 
від лісів, що їх укривають•>, схв. шf)ма 
<<ліс•> тощо; семантика <<ЛИстяний покрив 
качана кукурудзи~ явно вторинна з огля

ду на пізнє культивування кукурудзи в 
Європі; пор. у звуковому плані хмола 
<<бур'ян•>. - Див. ще шум1 • - Пор. 
шулумИня, шум3• 

[шумИ] (мн.) <<швидка течія води, 
бистрина•> Ва; - найвірогідніше, утво
рення пов'язане з шум <<Сильний без
ладний звук•>, хоч можливе й поєднання 
двох значень: шум <<сильний безладний 
звук•> і шум <<піна•> як властивостей 
швидкої течії. -Див. ще шум1, шум2• 

шумИха <<сухозлітка, сусальне сріб
ЛО•>; - р. (шумuха] <<ТС.•>; - МОЖЛИВО, 
неточна калька німецьких назв сухо
злітки Rauschgold, (букв.) <<шум-золото•> 
і Rauschsilber, (букв.) <<шум-срібло~. 

[шумний] <<Прекрасний, гарний, 
вродливиЙ•> ВеЛ; - п. [szumпy] не.; 
пишний; сміливиЙ•>, ч. слц. [sumпy] <<пре
красний, гарний, вродливиЙ•>; - запози
чене з польської мови, можливо, част
ково за посередництвом словацької; п. 
[sz.umпy] походить від szum <<шум, га
лас•>; менш імовірне припущення (ВеЛ 
486) про безпосереднє запозичення зі слц. 
[sumпy], яке саме разом із ч. [sumпy] 
похор,ить від п. [szumпy]. - Machek 
ESJC 630.- Див. ще шум1 • 

[шумоть] <<рештки порваної одежи
ни; шмаття•> ЛЖит; - р. tшмоть] нан
чірка, поганий одяг•>, п. [szmocie] <<білиз
на, одяг; непридатна ріЧ•>; - нерегуляр
не експресивне утворення на основі слів 
шмат, шмаття, пор. і арг. шматки. -
Див. ще шмат. 
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[шундрак] <<Порося дикої свині, мо
лодий вепр•> Нед; - неясне; можливо, 
пов'язане з п. [szofdra] <<Шинка; нежирна 
свинина•> (з н. Schulter <<плече•>). 

[шупавий] <<Жвавий, повороткий, 
дбайливий~ Ме, [шубавий] <<ТС.•>; -
бр. [шупкі] <<Кмітливий, розумний, здо
гадливиЙ•>, [шупатлівьиі] «ЗдогадливиЙ•>, 
п. [szubaty] <<жвавий, рухливий, сприт
ний, хвацький, цікавиЙ•>; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане із шупити <<ТЯ
мити, знати•>; пор. у семантичному плані 
т6роп <<поспіх•> і уторопати <<розібра
тися, збагнути•>. - Див. ще шупити. 

[шупасj <<етап (щодо каторжників)~. 
[шупасомІ (присл.) <<(як) по етапу•>; -
п. (рідк.) szupas <<етап (для каторжни
ків, ЗЛОЧИНЦіВ)>>, СЛЦ. supasom, supom 
<<еТаПОМ>>, SUpasпfk <<ВОЛОЦЮга; в'язеНЬ>>; -
запозиЧення з німецької мови; н. Schubpa~ 
<<Наказ про відправлення бродяг по етапу 
на батьківщину•> є складним словом, пер
ший компонент якого (Schub-) пов'яза
ний із schiebeп <<штовхати, пересувати; 
висилати, виряджати•>, а другий (-ра~) з 
Ра~ <<паспорт•>, яке походить від гол. pas 
<гол. ст. paspoort <<паспорт•>, пов'яза
ного з фр. passeport, (букв.) <<дозвіл на 
прохід через порТ». - BrUckпer 557; 
Кluge-Mitzka 534; Vries NEW 508. -
Див. ще паспорт, шИбер. 

[шупеня] <<страва з товченої картоплі 
з горохом або квасолею•> Нед, [шупо
ня] <<страва з квасолі, борошна або пшо
на: юшка з горохом і перлавою крупою•> 
Нед; - р. [(зах.) шуп6ня] <<крупник із 
гороху та ячної крупИ•>, п. lszupeпia, 
szupieпia, szupieпie, szupoпia] <<рідка 
страва з квасолі з борошном або крупою; 
страва з ячної крупи, гороху і свиня
чих хвостів•>; - запозичення з литов
ської МОВИ; ЛИТ. siupiпys <<КаШа З горо
ху, квасолі та картоплі або житнього 
борошна, м'яса тощо•> похідне від ети
мологічно нез'ясованого дієслова siupti 
<<ПОдрібнювати, кришитИ•> (як семантичну 
паралель пор. р. окрошка від кро
шuть). - Fraeпkel 75, 980-981, 986, 
993. -Пор. шупити. 

шулерка- див. чуферка. 



шупити 

[шупити] <<тямити, знати, здогаду
ватися•> Бі, [шуп] <<розуміння, тяма» 
Пі; - р. [(смоленське) шупить] (з бі
лоруської?) <<знати, відати, розуміти•>, бр. 
[шупіць] <<розуміти, розумітися, тямитИ•>, 
слц. (розм.) Sfpit' <<Здогадуватися•>; - не 

· зовсім ясне; можливо, утворення, спорід
нене з бощ. шупна <<шепотіти•> (Фасмер 
IV 487), яке пов'язується з лат. cavus 
<<Порожній, опуклиЙ•>, caverna <<печера~ 
(Младенов 696); зв'язок з ар. sUbha <<Не
певність, сумнів, підозра•> заперечуєть~я 

(Korsch AfS\Ph 9, 671).- Machek ESJCS 
500. - Пор. суепі. 

[шупиця] (бот.) <<Шипшина, Rosa 
сапіпа L.•> Mak, [шуплинаІ (бот.) «ТС.•> 
Mak; - р. [шуплина] <<Шипшина•>; -
не зовсім ясне; можливо, утворення, що 
виникло в результаті трансформації та 
деетимологізації первісної назви шипши
на; до назв рослин на -иця пор. суни
ця, щирИця, душИця, на -ина - калИ
на, малИна, журавлИна і т. ін. 

[шупілка] <<лушпиння на зерні•> 
ВеБ; - п. ст. szupiпka <<лушпиння на 
зерні•>, ч. supiпa (<лушпайка>>, (зменш.) 
SUpinka, СЛЦ. SUpiпa <<ЛУШПаЙка; луска•>, 
ВЛ. SUpizпa <<ЛУСКа•>, НЛ. (sup\iпa] <<ТС.•>; -
не зовсім ясне; можливо, утворення, що 

виникло в результаті фонетичної видо
зміни запозиченого п. ст. szupiпka <<луш
пиння на зерні•>. 

[шупінка] <<шапинка (у гриба)•> ВеЛ, 
[шуп{вка] <<ТС.•> тж; - утворення, що 
виникло внаслідок фонетичної транс
формації форми шапИнка. - Див. ще 
шапка. 

[шуплаття] <<Одяг, білизна; пожит
КИ•>; - п. [szuplat] <<обшарпанець•>, слц. 
SUp\ata <<ТОНКа верства (ЧОГОСЬ)•>; -
фонетичний варіант слова суплаття 
<<ОДЯГ, білизна; ПОЖИТКИ•>; ДО шу- ПОр. 

бортіти <<рИТИ•> і шуб6ртати <<рити
ся, копатися, порпатися•>. - Див. ще 
плат, су-. 

[шупнути] <<ударити•>; - запозичення 
з чеської або словацької мови, пор. ч. 
supati <<бити, хльоскати, стьобатИ•>, слц. 

(supac] <<ШТОВХаТИ>>. 

шурготе 

[шупортати] <<довбатися, ритися, 
возитися•> Ме, [шуп6ртатисяj «ТС.•> 
СУМ, Ме; - варіант дієслова шуб6р
тати <<ритися, копатися, порпатися•>, 

пов'язаного з бортіти <<рити•>. - Див. 
ще бортіти. - Пор. шпортати. 

[шура] <<хлів, повітка•>; - п. [szura] 
<<напіврозвалений будинок, хлів•>; - за
позичене з німецької мови (польське по
середництво можливе, але не обов'яз
кове); свн. schiur(e) <<комора, хлів, повіт
ка•> (двн. sciura, давніше scOra, нвн. 
Scheuer <<ТС.•>) споріднене з гол. schuur, 
снідерл. scOre, дінд. skuп~ti <<(він) на
криває•>, Гр. OXUAOV <<ЗНЯТИЙ із ворога 
обладунок•>, лат. (ob)scOrus <<темний•>, 
первісно <<Накритий•>. - Шелудько 59; 
Кluge-Mitzka 644. 

шура-буря <<вихор; розгардіяш•>, [шу
рабура] <<вихор; бешкетник, шельма, 
шалапут•>, [шурубура] «ТС.•>, шурубур
ство <<ВИтівки, бешкетування•>, шуря
буря <<вихор; розгардіяш•>, [шарабурити, 
шурубурити] <<бешкетуватИ•>; - р. шу
рум-бурум, бр. шурум-бурум, [шуром
буром] (присл.) <<догори ногами, у най
більшому безладді•>, [шурьt-бурьt] <<силь
ний вітер, буря•>, п. (рідк.) szur-bur «Ні 
те ні ее; нісенітниця•>; - звуконасліду
вально-зображальне утворення (Ильин
ский ИОРЯС 20/4, 181); другий ком
понент пов'язаний або вторинна збли
жений зі словом буря або [бурити] 
<<руйнуватИ•>, бр. бурь'щь «ТС.•>. - Фас
мер IV 489-490. 

[шурбіт] <<ганчірка, якою щось миють•> 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, по
в'язане зп. szurgot нанчірка; стара річ•>. 

[шурrнч] <<експресивне слово, що 
виражає викидання або швидке всу
вання предмета•>, [шурганИнаІ <<бійка•> 
Нед, [шурганина] не.•> тж; - п. szurgac 
<<шарудіти, шурхотітИ•>; - образно-зву
кове утворення; пор. шурх <<ВИгук, що 

означає швидкий рух•>. - Borys 609. 
- Див. ще шуркати, шурхати. 

[шурrоте] (зб.) <<непотрібне зелене 
листя на капусті•> Нед; - експресивне 
утворення, що виникло, можливо, на 

основі переосмисленого польського звуко

наслідувального утворення szurgot нан-
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шурень 

чірка, стара річ•>. - Bri.ickner 540-541. -
Пор. шурбіт. 

[шурень] (зоол.) <<сарна, Cervus cap
reolus L.•> ВеНЗн; - утворення, мож
ливо, споріднене із серн <<самець сарни•>, 
п. sareп «ТС.•>, однак деталі неясні. -
Див. ще сарна, серна. 

шури-мури (мн.) <<Любовні справи, 
пригоди•>; - р. бр. шурьt-мурьt (мн.) 
<<ТС.•>; - можливо, запозичення з ро

сійської мови; р. шурьt-мурьt <<любовні 
справи, пригоди•>, імовірно, походить від 
фр. cher amour <<коханий, кохана, (букв.) 
дороге кохання» ( Савинов РФВ 21, 34), 
утвореного зі словосполучення прикмет
ника cher <<дорогий, любиЙ•> (від лат. 
carus нс.•>, спорідненого з лтс. kars 
<<ХТивиЙ•>, гот. hors <<розпусник•>, дірл. 
сагае <<друг•>, кімр. caraf <<(я) люблю, ко
хаю•>), і amour <<любов, коханНЯ•>, що 
продовжує лат. amor <<ТС.•>; менш вірогід
ні пов'язання з тур. surmur <<безладдя•>, 
гол. schorremorie <<Наволоч, простолюд•>, 
нвн. Schurrmurr <<безладдя•>. - Фасмер 
IV 490; Dauzat 32, 169; Wa!de-Hofm. 
І 175. 

шурин <<брат дружини•>, [шуракІ 
«ТС.•> Нед, [шуринецьІ <<у весільному об
ряді молодий родич нареченої, що ви
магає викупу від нареченого•>, шурЯк 
<<ШуриН•>; - р. шурин «ШуриН•>, др. 
шурин'Ь, п. ст. szurzyп, болг. шурей, 
[шурек], м. шура, схв. шура, шуріік, 
шурjак, цсл. шоурнн"Ь, шоурь; - псл. 
suгіп'Ь, surь <<ТС.•>; іє. *siaur(io)- «брат 
дружини•> < *siu- <<Шити; в 'язати•>, от
же, <<ТОЙ, що зв'язаний (з родом)•>; 
споріднене з дінд. syala-b <<брат дружи
НИ•>; менш вірогідне зближення зі svekГD 
(Вегп. IF 10, 155), з р. своЯк (Pe
derseп Studi baltici 4, 153), з пращур 
(Mikl. EW 345; Горяев 427; Младенов 
696). - Фасмер IV 488; Трубачев 
Терм. родства 138-1 39; ЧерньІх ІІ 
428; Преобр. ІІ, вьІп. последний 111-
112; Bri..ickпer 558. - Див. ще шИти. 

[шуриця] (ент.) «ліпарида (мете
лик), Liparis•> Нед; - неясне. 

[шурка] <<Міра дерева у столярів; 
кладка дров у чотири метри ЛЖит»; -
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р. шурка (заст.) <<Міра дров•>, п. [szur
ka] <<стос порубаного дерева•>; - не 
зовсім ясне; можливо, nов'язане з [шу
ра] <<Хлів, повітка•>, однак деталі не
ясні. - Див. ще шура. 

[шуркати] <<ковзати, колоти, тика
ти, штрикати•>, [шуркнути] <<Ковзнути; 
ткнути; штриконути, кинутися, шмиг

нути•>, шуркнутися <<Швидко вскочи
ти, шмигнути•>, [шурнути] <<Штовхну
ти; сунути; шмигнути•>, [шур] (у виразі 
шура пу щати <<ковзатися на льоду•>) 
ВеЗа; - р. [шуркать] <<Човгати•>, п. 
szurgac <<ТС.•>, болг. (рідк.) шуркам <<течу, 
дзюркочу (у незначній кількості)•>, м. 
шурка <<Ллється, тече (струменем); (nе
рен.) метушитьсЯ•>; - звуконасліду
вальне утворення; виведення з комі 
surkj~dljпj <<КИдати з шумоМ•> (Kalima 
FUF 18, 50) малоймовірне, оскільки не 
nояснює поширення слова у слов'янсь
ких мовах. - Фасмер IV 489; Преобр. 
ІІ, вьІn. последний 112; Младенов 696. -
Пор. шурхати. 

[шурмувати] <<бушувати; галасува
ТИ•> Нед, [шурм] <<бунт, повстання, за
ворушення, розруха•> Пі; - р. ст. 
шурмовсіть <<галасувати•>, бр. [шур
мавацьІ «розорятися, бушувати, беш
кетувати•>, п. [szurmowac] <<галасувати, 
шуміти; швидко бігати, плавати•>; -
утворення, що пов'язується з п. szermo
wac <<фехтуваТИ•>, ЯКе ПОХОДИТЬ від СВН. 
schёrmen, schirmeп <<ТС. •> (двн. skirmeп, 
н. schirmeп), утворених від свн. schёrm, 
schirm «щит; закривання щитом, nари
рування ударів; захист•>. - Фасмер IV 
489; Bri..ickпer 547; Кluge-Mitzka 650. -
Див. ще шИрма. 

[шурок] (орн.) <<звичайна бджолоїдка, 
жовна, Merops apiaster L.•> ВеНЗн; -
п. [szurek, szczurek] (орн.) <<Merops apias
ter L.•>; - фонетичний ва~іант до щу
рок <<ТС.•>. -Див. ще щур . 

[шурпа] <<Мара, nотвора, страхови
ще•>; - р. [шурпа] <<курка з настов
бурченим nір'ям», [(зах.) шурпdтьtй] 
<<ШершавиЙ, шерехатИЙ•>, бр. [шурпа] 
<<кучерява дитина, кучерявець•>, [шур
патка] <<курка з настовбурченим пір'ям~. 



шурпатися 

шурпатьt <•Шерехатий, негладкиЙ>>, п. 
[szurpa] «гуска, курка і под., яка від 
природи має настовбурчене, негладке 
пір'я; неохайна жінка•>, [szurpaty] (про 
птахів) <<КострубатиЙ•>; - запозичене з 
литовської мови, можливо, за посеред
ництвом білоруськоЇ; ЛИТ. siurpa <<ЛЮ
ДИНа зі скуйовдженим волоссям•> утво
рене від siurti <<КуЙОВДИТИСЯ, НаСТОВ
бурчуваТИСЯ•>, пов'язаНОГО З serys <<ЩеТИ
На, шерсть•>, яке зіставляється з дісл. 
днн. двн. har <•волоссЯ•>, н. Нааг, англ. 
hair <•ТС.•> і далі з псл. *sьrstь, укр. шерсть; 
на польському rрунті пов'язувалося з 
chropawy <<Шерехатий•> (BrUckпer 558). -
Фасмер IV 489; Fraeпkel 973, 994-995, 
996. -Пор. шеrсть. 

[шурпатися <<колупатися, ритися, 
возитися•>; - очевидно, експресивне 

утворення, аналогічне синонімічним ба
братися, к6рпатися, порпатися. 

[шурубалки] (мн.) <<шматки тіста, 
що прилипли до рук•>, [шурубалля] (зб.) 
не.; взагалі, прилиплі шматки чогось 
засОХЛОГО>>; - р. f (дон.) шурубар ки] 
<<м'ясні варенички в юшці, вушка, 
пеJІьмені•>; - не зовсім ясне; можливо, 
афективне утворення на основі запози
ченого тат. шош-боріі <<пельмені•>; щодо 
фонетичної форми пор. укр. цурупалки 
(мн.) <<Відрубки, уламки палиці, тов
стих сухих стебел, хмизу тощо•>. 

[шурубейник] <<Ледар, голяк•>; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з рум. 
~u ru Ьаг <<хитрун, пройдисвін. 

шурубурити- див. шура-буря. 
[шурувалки] <<грудки неразім'ятої 

глини•>; - очевидно, пов'язане з [шу-
рубалки] <•Шматки тіста, що прилипли 
до рук•>, яке зазнало ВПJІиву слова [ва
льок] <<Грудка ВИМіШаНОЇ ГЛИНИ ДЛЯ об
мазуваННЯ стіни•>. - Див. ще шуру
балки. 

шурувати 1 <<перемішувати паливо в 
топці•>, шурнИк, шурувальник, шуру
вальний; - р. шуравать <<ШуруваТИ•>, 
бр. шураваць, п. lszurowac] не.; вкида
ти дрова в піч (металургійну або скло
варну)•>; - запозичення з німецької мо
ви; свн. schUr(g)eп (> н. schUreп) <<да-

шурупати 

вати поштовх; розпалювати вогоНЬ•>, н. 

[schurп] <<ТС.•> споріднені з свн. schor 
(< двн. scora) <<(совкова) лопата•>, дангл. 
sсогіап <<Відштовхув~ти; відбивати•>, дісл. 
skora <<скеровувати, гнати•>, гр. ах.uрщ;, 
ах.uрщ; <•уламки при обтесуванні камін
НЯ•>, JІит. skiaure <<продірявлений човен 
як місце зберігання риби•>, лтс. skuriпat 
<<СМИКаТИ, тріпаТИ>>, ПСЛ. sekti, укр. CLK

тu. - Фасмер IV 489; Кluge-Mitzka 
б 19, 684. - Див. ще сіктИ. 

шурувати2 <<СТаранно чистити, скреб
ти, мити щось; (перен.) розвивати енер
гійну діяльність; швидко, енергійно ку
дись іти СУМ; увіходити або вбі
гати швидкими кроками Нед•>, 6шур 
<•ганчірка», ошурки <<дрібні металічні 
відходи•>; - р. шуравать <•старанно 
чистити, скребти, мити щось; розвивати 
енергійну діяльнісТЬ•>, бр. шураваць, п. 
SZOГOWaC, [szurowac, Szarowac] <<ТерТИ, 
ЧИСТИТИ, МИТИ•>, СЛЦ. (розм.) SUГovat' 
<•МИТИ, ЧИСТИТИ•>, ВJJ. [surowac, surac] <<Тер
ТИ, ВИТИраТИ; ЧОВГаТИ•>, НЛ. surowas 
<•витирати, вичищувати; розтирати•>, по

лаб. sUrot <•терти•>; - запозичення з 
німецької мови (польське посередництво 
можливе, але не обов'язкове); н. scheuerп 
~терти, мити, чистити» походить за по

середництвом нижнюнімецької та гол
ландської мови (снн. schUreп, снідерл. 
SСUГеП <<ТС.•>) від фр. СТ. ecurer <<ЧИСТИТИ, 
перетирати•>, що через елат. scurare про
довжує лат. excuro <•піклуюсь про щось•>, 
утворене за допомогою префікса ех- від 
дієслова cOro <<піклуюсь, доглядаю, лікую, 
готую•>. - Шелудько 54; BrUckпer 552; 
Dauzat 266; Кluge-Mitzka 644. - Див. 
ще екс-, куратор. 

шуруп «Гвинт, яким прикріплюють 
до дерева металеві вироби•>; - р. шуруп 
<<ТС.•>; - фонетичний варіант первісні
шого шруб; вторинна вокалізація кореня 
відбулася на східнослов'янському rрунті, 
можливо, під впливом відповідних пов

ноголосних фоrм. -Див. ще шруб. 
[шурупати <•Тямити, розумітися (на 

чомусь)•> СУМ, Ва; - експресивне утво
рення, що виникло, можливо, як ре

зультат контамінації дієслів [шупити] 
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шурф 

<•тямити, розумітися (на чомусь)•> і [то
рс5пати] <•базікати•>. - Див. ще торо
пати2. 

шурф <•вертикальна або похила шах
та•>, шурфувати <•вести розвідку копа
лин за допомогою шурфів•>; - р. шурф, 
(заст.) ширф, бр. болг. шурф, п. 
szurf; - запозичення з німецької мови; 
н. Schurf <•шурф•> утворене від schUrfen 
<•вести гірничі розвідувальні роботи, шур
фувати; досліджувати, дошукуватисЯ•>, 
спорідненого з двн. scurfen, scurphen 
<•розрізати, патрати•>, дангл. sceorpan 
<•скребти, гризти•>, сірл. сегЬ <•гострий, 
різальниЙ•>, cerbaim <•(я) ріжу•>. - СІС2 

938; Фасмер IV 490; Kopalinski 951; 
Кluge-Mitzka 635-636, 684. 

lшурх1 ] <•Яр, байрак•>; - не зовсім яс
не; можливо, результат фонетико-семан

тичної видазміни слова шурф (див.). 
шурх2 (орн.) <•Пронурок, Cinclus cinc

lus (aquaticus) L.•> Шарл; - можливо, 
образне утворення від вигуку шурх 
<•ШМИГ•>; назва мотивується рухливістю 
птаха, що раз у раз зникає в щілинах 
берегів, де має гнізда, або поринає під 
воду під час полювання. - Воїнств.
Кіст. 333. 

шурхати <•шарудіти; шмигати; тика
ТИ•>, lшурстіти] <•Шарудіти; шелестіти•>, 
шурхотати <•шарудіти; шелестіти; шар
кати•>, шурхотіти, шуршати «ТС.•>, 
шурхіт <•Шарудіння; шелест; шаркан
ня•>, шурх <•вигук на позначення ша

рудіння, швидкого руху•>; - бр. [шур
хацьJ <•З обуренням і презирством від
кидати; виявляти гнів, бути грубим•>, п. 
[szurch] <•Поголоска, звістка•>; - утворен
ня звуконаслідувального характеру. -
Пор. шуркати. 

[шурц] <•спідниця ВеЛ; жіночий фар
тух ДзАтл І 57•>, [сорц] <•спідниця•> О, 
[шоfц] <<ТС.•> ВеБ, О; - п. [szorc, siorc, 
SОГС <<різні ВИДИ СПіДНИЦЬ•>, Ч. (розм.) SОГС, 
sorec <•фартуХ•>, СЛЦ. (розМ., заст.) SUГC, 
Sorec, SUГCa <<ТС.>>, ВЛ. SОГС <<ДОВГа суконна 
спідниця (елемент костюма католиць
ких лужичаНОК)•>, НЛ. sorca, [sorc] <<фар
тух, спідниця•>; запозичення з 
німецької мови; н. Schurz <•фартух•>, 
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SchUrze <•ТС.•> споріднене із снн. schorte, 
снідерл. scorte, гол. schort <•пов'язка на 
стегнах•>, дангл. scyrte, англ. shirt <<сороч
ка•>, а також із двн. scurz, дангл. scort, 
англ. short <•КороткиЙ•>, укр. [(с5)скdрд] 
<•кирка (насікати жорна).>. - ВеЛ 486; 
Кluge-Mitzka 684-685. - Див. ще 
оскард. 

[шурчати] <<Шарудіти, шелестіти•>; -
р. [шурчатьJ <<шарудіти, шелестіти•>, 
шуршать <<ТС.~, НЛ. SUГCeC <<ДЗИЖЧаТИ, 
дзюркотіти; витікати з шумом•>, болг. 
шуртЯ <•течу сильно; дзюрчу•>, м. шур
ти <<ЛЛЄТЬСЯ СИЛЬНО; ДЗЮрЧИТЬ•>; - ПСЛ. 

[surcati], образно-звуконаслідувальне ут
ворення. - Пор. дзюр. 

[шурша] <•купа, ворох•>; - бр. [шур
ша] <•Задерикувата людина•>; - образ
но-звуконаслідувальне утворення, пов 'я
зане з дієсловом шуршати. - Див. ще 
шурхати. 

lшуславець] <•шмаркаЧ•> Нед; - не 
зовсім ясне; можливо, виникло на ос

нові запозиченого п. [szusfal, suswat] 
<•фартух, ганчірка; сопляк, босяк•> унас
лідок метатези на українському rрун
ті. -Див. ще шуствал. - Пор. шуш
валь. 

шуснути <•шмигнути, ковзнути•>, 
[шустнути] <•раптом упасти, посипати
СЯ•> ВеЛ, шусть (виг.) <<Шасть, шмиг•>; -
бр. шуснуць <•сипнути; посипатисЯ•>, п. 
szustnqc, [szusnqc] <•зробити стрибок•>, 
Ч. sustnouti <<ПрошарудіТИ, прошелестіти; 
траПИТИСЯ, СТаТИСЯ•>, СЛЦ. SUStnut' <•ШВИД
КО щось вилити; упасти, посипатися, 

ЗВаЛИТИСЯ>>, BJI. SUSkac <•рухаТИСЯ, ро
бити швидкі рухи•>; - очевидно, образ
но-звуконаслідувальне утворення, подіб
не до луснути, плЮснути, хруснути. 

шуст <•бурав, яким вирівнюють зсе
редини ствол рушниці•>, шустувати 
<•згладжувати шустом нерівності у стволі 
рушниці•>, шустувальний;- р. бр. шуст; 
- неясне. - Фасмер lV 490. 

шустати <•очищувати насіння від 
. лушпайок, остюків•>, шусталка <•сільсь
когосподарська машина, що очищає на

сінНЯ•>, шустальний; - р. [(тамб.) шу
стать], п. [szustac] <•Товкти пшоно•>; -



шуствал 

не зовсім ясне; р. шустать пов' язува
лося з р. tшусторить] <•Жувати, їсти», 
[жустеритьj <•ТС.•> і далі з жевrіть, що 
малоймовірно, а також зіставлялося з · 
шустрьtй. - Фасмер IV 491; Ильин
ский ИОРЯС 20/4, 181. 

[шуствал] <•Шкіряний фартух•>, [шуст
валь] <•фартух шевцЯ>> Нед, ст. шуст
ваЛ?; <•Шкіряний фартух•> (XVIII ст.); - п. 
[szustfal, szorsfal, szurcfat, szorstfal] <•фар
тух; запаска•>, [sus[at, suswat, szuszwat, 
szusfat, susfot], suszwat <•Шкіряний фар
тух (у металургів, ковалів тощо)•>; -
запозичення з німецької мови (польське 
посередництво необов'язкове); н. Schurz
fell <•шкіряний фартух•> є складним сло
вом, утвореним із компонентів Schurz 
<•фартух•>, спорідненого із свн. schurz 
<•вкорочений одяг, фартух•>, двн. scurz 
<•КороткиЙ•> (первісно <•врізаниЙ•>), дангл. 
scort, англ. short «ТС.•>, укр. [оскард] <•Кай
ло, молот із гостряком•>, і Fell (< двн. 
vёll) «шкіра; шкура; шерсть», споріднено
го з дангл. fё!l, анГл. fell, дісл. fja!!, гот. 
fill, лат. pe!!is <•Шкіра•>, гр. кЄЛЛа <•ТС.•>, 
1fEA/la <<Підошва НОГИ•>, укр. nелена. -
Шелудько бО; Bri.kkner 558; Юuge-Mitz
ka 192, б84-б85. - Див. ще оскард, 
ш~лена. 

[шустіль] <•давня австрійська моне
та в б крон•> Нед; - п. lsz6sciel] <•МО
нета вартістю в шість грошей (центів, 
крейцарів) в Австро-Угорщині•>, нл. sescel 
<•Шоста частина•>; - утворення, яке 

походить від п. [sz6sciel], що виникло як 
напівкалька н. Sechstel <•Шоста частина•>, 
складеного з основ числівника szos- від 
sz6sty <•ШостиЙ•> та н. -tel, (букв.) <•Части
на•>, пов'язаного із свн. -teil, яке спорідне
не з двн. teil, н. Теі! <•Частина», псл. del-ь 
<•те.», deliti, укр. ділuти. - Кluge
Mitzka 77б. - Див. ще ділИти, шість. 
- Пор. шустка. 

[шустіти] <•Шелестіти•>; - п. [szu
sciec, SZUSCiC] <•Шелестіти; ДЗИЖЧаТИ•>, 
ч. susteti, sustiti <•шарудіти; шелестіти; 
ШуМіТИ•>, СЛЦ. sustit' <<ШелестіТИ•>; -
псл. [susteti, sustiti]; - очевидно, утво
рення звуконаслідувального характеру. 

tшустка] <•дрібна австрійська моне
та в б крейцарів•> Нед, [шуска] <•ТС.•> 

шут 

ТЖ; - Ч. СЛЦ. ВЛ. НЛ. sestka <•ЦИфра б; 
шостий номер»; - запозичення з поль
ської мови; п. szostka <•Шістка, монета 
вартістю шість грошей (центів, крей
царів в Австро-Угорщині)» походить від 
ЧИСЛіВНИКа szesc <<ШіСТЬ•>. - Див. ще 
шість. - Пор. шустіль. 

шустрий <•рухливий, швидкий, жва
вий, моторниЙ•>; - р. шустрьtй, бр. 
шустрьt <•ТС.•>; - псл. [sustr-ь(jь)]; - не 
зовсім ясне; можливо, споріднене з лит. 
siusti «божеволіТИ>>, ЛТС. SUSt <<Серди
ТИСЯ, втрачати розум•> або з укр. [шус
нути] <•ковзнути, шмигнути•>; реконст
руюється псл. *siust < *siut-t- (з іє. 
*seut-) (ЧерньІх ІІ 428); менш імовірні 
пов'язання з р. шут і з п. oszustac 
<•ошукати•>, oszust <•ШахраЙ•> (Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 150), з арготичним su- і 
ostr-ь «ГостриЙ•> (Vasmer WuS ІІІ 198), з 
хват, хуткий (Горяев 427), з перс. cust 
<•моторний, діяльниЙ•> (Mikl. ТЕ! 
Nachtr. ІІ 189).- Фасмер IV 491; Знд
зелин СБЗ 72-73. 

[шутІ <•глум, глузування; блазень» 
Нед, [шутuця] <•назва народного тан
ЦЮ•> Нед, [шутка] <'Жарн, [шутки] 
(мн.) <•дрібниця, дурницЯ•>, [шуткун] 
<•жщ~тівник•>, [шутник] <<ТС.•> Нед, [шу
тЯк] <•Те.; двірський блазень•> Нед, 
[шутк6вий] (у словосполученні Шут
к6ва неділя <•Вербна не діл Я•>), шу тко
вuтий <•жартівливиЙ•>, [шутковлuвий], 
[шутлuвийj «ТС.•> Нед, [шутити] <•ба
зікати; жартувати•>, [шуткувати] <•жар
тувати•>, tшуткома] (присл.) <•Жарто
ма•>; - р. шут <•блазень; чорт; домо
вик; параліч кінський, якого начебто 
насилає домовик•>, бр. [шут] <•Чорн, 
др. шут'Ь <<ОСМіЯНИЙ•>, Ч. (заст.) SUtiti 
«Жартувати•>, болг. м. шут <•блазень•>, 
СЛН. SUtast «дурнуваТИЙ, нерозуМНИЙ•>, 
цсл. ШQ'(Г'І> «базіка, торохтіЙ•>, WQ'(J'I>I\HR'Ь 
<•жартівливиЙ•>; - псл. [sut-ь]; - припус
кається (Endzelin KZ 44, бб; MUhl.
Endz. IV 107) спорідненість із лит. siausti 
<•бушувати, лютувати, грати•>, siaustis 
«ЗВеСеЛЯТИСЯ, ШуМіТИ•>, JlТC. satJ\is <•ду
реНЬ•>, si:шst «ХЛЬОСТаТИ>>; МеНШ імовірНі 
спроби пов'язати з н. Schaute <•дурень, 
блазень•>, що походить від арам.-гебр. 
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----

sбte <<ТС.•> (Strekelj AfSIPh 12, 170; Грот 
РФВ І Зб; Горяев 427), або з цсл. 
ашQІ('Т"Ь <<даремно•>, ч. ст. jesutny <<МарниЙ•>, 
п. ст. jeszutnosc <<даремність, марність•> 
(Соболевский Slavia 5, 441), а також 
зблизити з шутий, бош. шутка <<vulva•> 
(Jakobson IJSLP І /2, 1959, 276). - Фас
мер-Трубачев IV 491-492; Преобр. ІІ, 
вьrп. последний 112; Младенов 696. 

[шутер] <<щебінь, ж~рства•> Нед, 
[шутр6ваний] <<Покритии щебенем•>, 
[шутроватий] <<Подібний до щебеню•> 
Нед, [шутрувdти] <<засипати щебе
нем•> Нед; - п. szuter <<гравій, жорства», 
Ч. (розм.) sutr, СЛЦ. (розм.) suter <<ТС.•>; -
запозичення з німецької мови; н. Schotter, 
[Schutter] <<гравій, щебінь, жорства•> 
походять від schutten <•насипати, поси
пати, сипати; лити, наливати •>, спорід

неного з двн. skutten <<Трясти, штовха
ТИ•>, днн. skuddian <<різко рухати, з роз
махом виливаТИ•>, дфриз. skedda «Тря
сти, штовхати•>, дангл. scOdan <<Поспі
шати•>, а також з укр. [скитатися]. -
Bruckner 558; КJuge-Mitzka 677, 685. -
Пор. скитатися. 

[шути] (прикм.) «скупиЙ•> Л; -
діалектний варіант поширенішого укр. 
шутий; семантика слова розвивалася, 
мабуть, так: <<позбавлений чогось•> ~ <<ЛЮ

дина, якій завжди чогось бракує•> ~ <<ску
пий», пор. м. шут <<безрогиЙ•> і пере
носне <<НедоумкуватиЙ•>, у схв. шут, по
ряд з іншими значеннями, <<неповно

цінниЙ•>. -Див. ще шутий. 
[шутий] <<безрогий або з малими 

рогами; безвухий, безхвостий; безвусий, 
лисий (про людину); стебло цибулі без 
головки (шута цибуля); оголений, не 
прикритий коміром (про шию: шута 
шия); про особливий вид візерунків на 
відміну від називаних ріжкdтими•> Г, 
[шута] (зоол.) <<(свійська) свиня, Sus 
sorofa domesticus•> ВеНЗн, [шутdк, шу
тЯк] <<Назва барана•> Дз Доп. УжДУ IV 
108, [шутка] <<Ягня; котик на вербі; 
покрита котиками гілка; соснова шишка 
ВеБ•>, [шутуля] <<Шута корова (також 
вівця)•> ВеНЗн, [шуто] (присл.) <•Не 
вистачає чогось, напр., рогів, вуха, во-

496 

шутрувати 

лосся, прикраси тощо•>, шута-шута <<ВИ

гук дJІя підкликання овеuь•> ЛЖит, [шут
кі-шуткі] <<ТС.•> тж; - р. шутьtй <<без
рогиЙ•>, бр. [шута, шутка] <<вівця•>, п. 
szuty <<безрогиЙ•>, ч. [suty] «ТС.•>, слц. 
suty (<безрогий; голий, порожніЙ», болг. 
шут <<безрогий, шутий; з відламаним 
держаком•>, м. шут <•безрогий; без 
лушпайок (про насіння); (перен.) недо
умкуватиЙ•>, схв. шут <•безрогий; голий, 
безлісний; відлюдний, пустельний; не
повноцінниЙ•>, слн. stula (< *sutula) <<об
рубок; безрога корова•>; - псл. [sut-ь] 
(< іє. *kseut-/кseut-) <•безрогий < обріза
ний, обтятиЙ•>; відд.ієслівний прикмет
ник від кореня *kes- /кеs- <<різати, тя
ти, рубати•> у редукованому ступені 
*ks-/ кs- (Мельничук Зтимология 1966, 
213-214); не виключена також мож
ливість запозичення слова у прасло

в'янські говірки з фракійських або да
ко-мізійських говірок, оскільки слово є 
в румунській мові (Scheludko 146) (оче
видно, маючи ту саму індоєвропейську 
етимологію) і належить у ній до най
давнішого субстратного (дако-мізійсь
кого) шару лексики (пор. рум. ciut, [~ut] 
<<безрогиЙ•>, ciut, ~ut. ciuta <<Лань•>, алб. 
shytё <<безрогий; відрубаний, вирубаний», 
shutё <<самиця оленя•>) (В рачу Балк. ези
козн. 8, 21 ); слово споріднене з гр. ~uw 
<•ТРУ, г ладжу•>, ~up6v <<бритва •>, дінд. 
k~uras <•Ніж дJtЯ стрижки•> (Petersson 
AfSIPh 34, 381; Ильинский ИОРЯС 
20/3, 103), у чому без достатніх підстав 
сумнівається Фасмер (Фасмер IV 
492). - Bruckner 558. - Пор. шула, 
шульrа 1 • 

шутка1 
- див. шут. 

шутка2 <<гілка верби з котиками•>, 
шутк6вий (у сполученні Шутк6ва 
неділя <<Вербна неділя•>, [зашутuтися] 
(про весняні дерева) <<вкритися брунь
ками•> Нед; - не зовсім ясне; можли
во, пов'язане з шутий, тоді первісне 
значення <•гілка без листЯ•>. - Див. ще 
шутий. 

[шутрувати] <•увіходити або вбігати 
швидкими кроками•> Нед; - імовірно, 
трансформація первісного шурувати 



шутулуць 

<<Швидко, енергійно кудись іти СУМ; уві
ходити або вбігати швидкими кроками 
Нед•>. -Див. ще шурувати 2 • 

[шутулуць] (виг.) <<шусть•>; - оче
видно, експресивне звукообразне утво
рення, пов'язане з вигуком шусть. 

[шуфата] <<сітка ловити рибу, при-
кріплена до двох жердиН•>; п. 
[szufata] «ТС.•>; - неясне. 

шуфлювати <<переривати, переки
дати совкам, лопатами•> Нед; - бр. шу
флявrіць <<згрібати совком (сніг, зер
но)•>, шуфель <<Совок (великий), лопата 
(совкова)», п. szuflowac <<Пересипати 
совком (лопаткою)•>, szufla, [szufel] <<со
вок, "1оnатка •>; - за пазичене з німець
кої мови (можливо, через польське по
середництво); свн. schOvl (двн. scOvala, 
scOfla, н. Schaufel) <<совкова лопате:J•> спо
ріднене з снн. schof(e}le, днн. skOfla, 
данrJІ. sсеоП, ангJJ. shovel, шв. skofve! і 
пов'язане з свн. нвн. schieben (< двн. 
scioban) <<сунути, пересувати•>, а також з 
лит. skubti <<поспішати•>. - Шелудько 
60; BrUckпer 557; Кluge-Mitzka 639, 
646. - Пор. шухлЯда. 

[шух] <<Міра дров•>, [ чух, шуф] <<Лі
нійна міра Дз НЗ УжДУ XIV; - слц. 
such <<фут (одиниця вимірювання)•>; -
запозичення з німецької мови; свн. schuoch 
<<черевик, взуття; фут (міра довжини)•> 
(двн. scuoh, н. Schuh <<ТС.•>) споріднене 
з днн. skoh <<черевик, взуття•>, снідерJІ. 
scoe(n), дфриз. skoch, данrл. scoh, англ. 
shoe, дісл. skor, шв. sko, гот. skohs, 
дінд. skunati <<покриває, обгортає•>, вірм. 
<;iW <<ДаХ, СТеЛЯ•>, Гр. CJXUf...Щ; <<ШКура•>, лат. 
(ob)scOrus <<ТемниЙ•>, первісно <<накри
тиЙ•>; отже, первісне значення слова <<ПО
криття, обгортка (ноги)•>; менш вірогідне 
з огляду на фонетичні особливості ви
ведення слова (Дз НЗ УжДУ XIV 86) 
безпосередньо від н. Schuh. - Кluge
Mitzka 682. 

[шухля] <<Пропасниця, лихоманка•>; -
не зовсім ясне; можливо, експресивна 
трансформація запозиченого з польсь

кої мови szuchta <<ТС.•>. 
шухлЯда <<висувна скринька у сто

лі; [шкатулка]•>, [шуфлЯда, шуплЯдка] 

шушон 

<<шухляда•>, ст. шуфляда <<шухляда•> 
(XVII ст.); - бр. шуфлЯда, [шухлЯда], 
n. szuПada, ч. (розм.) sup!atko, suple, sup!fk, 
слц. (розм., заст.) supladna, sup!6dna 
<<ТС.•>; - запозичення з німецької мови 
(польське посередництво необов'язкове); 
н. Schublade <<шухляда•> є складним сло
вом, утвореним з компонентів Schub-, 
що споріднене з schieben <<рухати, штов
хати, пересувати» (пор. також Schub 
<<поштовх, зрушення, зсув•>), і -lade, 
пов'язаного з іменником Lade <<скриня, 
скринька (висувна)•>. - Шелудько 38, 
60; BrUckner 557; Borys 608; Кluge
Mitzka 418, 646. - Див. ще лЯда1 , 
шИбер. - Пор. шуфлювати. 

шушваль <<Набрід•>, [шушвалок] <<ТС.•>, 
[шушвальок] <<пустий качан кукурудзи 
(результат поганого запилення)•> Ме; -
р. шушваль <<Набрід•>; - не зовсім яс
не; імовірно, запозичення з польської 
мови; п. [szuszwat, suswat, szusfat, sus
fot] <<Шкіряний фартух для роботи (у ме
таJІурrів, ковалів тощо); лахман, що зви
сає з одягу; нікчемна людина, мерзот

НИК•> походить від н. Schurzfell <<ШКіря
ний фартух•>; виведення р. шушваль з 
жаргонного елемента шу і шваль <<Наб
рід, погань•> (Фасмер IV 493) мало
ймовірне; непевне також зіставлення 
(BrUckner 558) з ч. chuchva! <<Жмут, 
клапоть•>. - Див. ще шуствал. - Пор. 
шуславець. 

[шушерепіти] <<зовсім засохнути•> 
Нед, [шушерепка] (бот.) <<зморшок, Mor
chella Di!l. Нед; зморшок справжній, 
Morchel!a esculenta Pers. ВеНЗн•>, [шу
шеребок] (бот.) <<зморшок справжній, 
Morchella escu!enta Pers.•> Mak; - не
ясне. - Пор. сушерепка. 

шушон <<верхній жіночий одяг•>, шу
шун <<ТС.•>, [шош6н] <<верхня довга жі
ноча літня сукня•>; - р. шушун, бр. 
шушун <<Кофта стародавніх шляхтянок 
і міщанок•>; др. шушун?J; - очевидно, 
походить від р. шушун, що виникло, 
мабуть, на основі празахіднофінського 
(праприбалтійсько-фінського) *:Ша <<Жі
ночий одяг з довгими рукавами•> (пор. 
фін. hiha <<рукав•>, водське iha, ест. [iha] 
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шушпан 

<<ТС.•>); менш вірогідне пов'язання слова 
( Фасмер IV 494) з тюркським (долансь
ким) sisa <<груба бавовняна тканина•>, 
проти чого промовляють семантичний і 
лінгвогеографічний критерій (доланський 
діалект, розташований у Центральній 
Азії, не має безпосередніх контактів з 
російською мовою). - Трубачев ЗИРЯ 
ІІІ 50-51; Преобр. ІІ, вьrп. последний 113. 

шушпан <<чоловічий або жіночий 
верхній одяг•>; - р. шушпан <<Мордовсь
кий верхній чоловічий і жіночий одяг; 
жіночий короткий одяг типу сарафана; 
верхній жіночий одяг•>, бр. [шушпан] 
<<сіряк без коміра•>; - не зовсім ясне; 
пропоноване виведення слова (Фасмер 
IV 493) від деформованого жупан і 
жаргонного елемента шу- непереконли

ве; імовірнішим є припущення про кон
тамінацію семантично близьких шушон 
і жупан (див.). 

шушу <<вигук на вираження шепо
ту•>, шушукати <<шепотіти; шелестіти 
(про рослини тощо)», [шушкатиj <<шепо
тіти•>; - р. шушукать <<Шепотіти•>, бр. 
шушукаць, Ч. SUskati, СЛЦ. SUSUSU <<ВИ
гук на позначення шепоту, шелесту•>, 

suskat' <<ШеПОТіТИ>>, боJJГ. шушу <<ВИГУК 
на позначення шепоту•>, шушукам 
<<Шепочу•>. м. шушука <<шепотить•>, схв. 

шушкати «шелестіти, шарудіти; базіка
ти, ШеПОТіТИ>>, СЛН. SUS!jati <<ШеПОТі
ТИ>>; - звуконаслідувальне утворення. 
що виникло шляхом редуплікації звуко
образного елемента шу-; зв'язок із 
дінд. c;vasati. c;vasiti <<пихкає, сичить, зі
тхає•>, лат. queror <<скаржуся, горюю•> (По
тебня у Горяева 427) сумнівний. - Фас
мер IV 493-494; Преобр. ІІ, вьrп. послед
ний 113; Ильинский ИОРЯС 20/4, 177. 

[шуя] <<СВОЛОТа, НаВОЛОЧ>>, [шуюва
mи] <<вести розбещений спосіб життя•> 
Нед; - р. [шуя] <<бур'ян у житі; полова 
конопляного сімені•>, бр. [шуЯ] <<Наволоч, 
мерзота; пусте, нісенітниця•>, п. szuja 
(зб.) <<сволота, наволоч; негідник•>; -
утвореННЯ, пов'язане З ПСЛ. SUjb <<ЛіВИЙ•>, 
у переносному розумінні <<неправий, не
праведний, несправедливий; поганиЙ•>, що 

шшке-не 

по~'язувалося з протиставленням двох 
рук - правої і лівої: поняття <<ЛівиЙ•> від
давна асоціювалося з поняттям <<Зло, ли
хо•>. - BrUckner 557; Borys 608; Mikl. 
EW 344. - Див. ще шуйбіч. 

ШХери (мн.) <<СКеЛЯСТі ОСТрОВИ білЯ 
порізаних, розчленованих морських бе
регів; узбережний морський район з та
кими ОСТроваМИ•>, шери (мн.) <<ТС.>>; -
р. шхерьt, ст. шхер (1713), бр. шхерьt, 
п. szery, заст. szkiery, слц. skar <<малі ске
лясті утворення, що висуваються з мо
рЯ•>, болг. шхери <<Шхери•>; - запозичен
ня зі шведської мови; шв. skar <<Шхера•> 
споріднене з н. Schare <<ШХера, морська 
скеля•>, двн. scёrra, дісл. sker, гол. 
scheer <<ТС.•>, англ. (шатл.) [skerry] <<ске
лястий риф•>, а також із шв. skara <<рі
зати; жати; кроїти•> й н. scheren <<стриг
ти; обрізати; підстригати•>. лит. sklrti 
«розділяти•>. гр. х.єірє1v <<Відрізати•>; отже, 
первісне значення слова було <<розріза
не•>; укр. шери і П. szery ПОХОДЯТЬ від Н. 
Schare <<шхера•> (переважно мн. Scharen 
<<ШхерИ•>), спорідненого із шв. skar; іє. 
*kes-/ks-. - Фасмер IV 494; Kopalinski 
946; К!uge-Mitzka 635, 643. - Див. ще 
кора, коса2• 

шхуна «судно, що має кілька щогл 
із косими вітрилами•>, шкуна; - р. бр. 
болг. шхуна, п. szkuпa, szkuner, ч. 
skuner, (рідк.) skuner, слц. skuner, слн. 
skuna. skuner; - запозичене з англійсь
кої мови, очевидно, за посередництвом 
російської; англ. schooner (ст. scooner) 
<<Шхуна•> утворене від англ. (шатл.) 
[scoon] <<ледве торкатися чогось, ковза
ти(ся) (по чомусь); кидати камені так, 
щоб вони ковзалися по воді•>, похо
дження якого неясне. - СІС2 938; 
ССРЛЯ 17, 1636; Kopaliriski 946; Mat
zenauer 326; КІеіп 1396, 1440. 

[шшке-не] <<крик гуцульського пас
туха: наказ рогатій худобі повертати на
зад•>; - не зовсім ясне; можливо, ви

никло на основі вигуку для підкликан
ня овець [шуткі-шуткі] і заперечної 
частки не (як наказ не йти далі). -
Див. ще не, шутий. 



[щаба] <•Металева застібка для ві
жок•> Л; - очевидно, утворення, спо
ріднене зі скоба, скоблuти. - Див. ще 
скоба 1 , скобель. 

щабель <•поnеречка в драбині, у по
лудрабку•>, щаблИна, [щебельJ <<Тс.» Нед, 
щаблюватий <•Худий такий, що видно 
ребра•>, щаблЯстий <•такий, що має щаб
лі•>, [щебельчастий] (щебельчасті ноги 
<•цибаті ноги•>) Нед; - п. szczebel <•ща
бель; [стебло; держак]•>, ч. stebel (<Ща
беЛЬ>>, СЛЦ. stebe\', (stebeJ'j «ТС.», ВЛ. 
stela <<Щабель; спиця (в колесі)•>, stel 
<•щабель•>; - псл. [ *sсеЬьІь]; - зістав
лялося з лит. skeberda <•уламки•>, лтс. ska
barda <•ТС.•>, лат. scobis <<опилки•>, укр. 
скоблuти, які зводяться до іє. *skabh- <•ВИ
різати•>, отже, первісне значення слова 
«щось вирізане•>, а також <•Щось наріза
не, наскоблене•>: припускалася спорід
неність з р. штабель (Фасмер IV 476), 
щеб46 <<Тріска•> (Bruckner 542). - Machek 
ESJC 623. - Див. ще скобель. - Пор. 
щаба, щебінь. 

[щабра] (болотяна) (бот.) <•щебрик 
звичайний, Peplis portula L.•> Mak, [щаб
рикJ <•чебрець звичайний, Thymus ser
pyllum L.•> Mak, [щебрецьІ «ТС.•> тж, 
щебрик (звичайний) <•Peplis portula L. 
Mak; каламінта, Calamintha Lam. Mak•>, 
щебрушка ~чабер звичайний, Satureja 
hortensis L.•> СУМ, Mak, [щербець] <•Ча
бер звичайний, Satureja hortensis L. Mak; 
чебрець звичайний, Thymus serpyllum 
L. Mak•>, щебрик <•щебрик звичайний, 
Peplis portula L.•> Mak; - р. [(пд.) ще
брец] <•чебрець звичайний, Thymus 
serpyllum L.•> (з укр.?); - давні фоне
тичні варіанти до форм чабер, чебрець 
тощо; як фонетичну паралель пор. чо
лоп6к <•верх гори•> : щолоп6к <•ТС.». -
Див. ще чабер. 

щ 
[щава] (бот.) <•щавель, Rumex L.; 

кисла рідина, зварена з молочної сиро
ватки або хлібного квасу, хлібних зе
рен, сухарів і галуну для підготовки 

вовняної пряжі до фарбування; кислі 
мінеральні води•>, [шєва] (бот.) <•щавель 
кучерявий, Rumex crispus L.•>, [щав] 
(бот.) <•щавель, Rumex L.•>, [щавей] 
<•ТС.•> Кур, щавель <•Rumex L.•>, [щавій] 
<<ТС.» СУМ, Бі, [щавійниця] (ент.) <•сов
ка щавлева, Triphaena pronuba L.•>, 
[щавка] (бот.) <•щавель, Rumex L.•>, [щав
нuк] <<ТС.•>, [щавух] (бот.) <<КВасеНИЦЯ 
звичайна, Oxalis acetose!la L.•>, [щав' Ян] 
<•назва рослини•>, [щалка] (бот.) <•ща
вель, Rumex L.•> ВеНЗн, [щевель ЛЖит, 
щевій, щівнuк] <•ТС.•>, [щавельний] <<щав
левий» Нед, щавлевий, [ощавистий] 
<•прокислий, кислий (переважно про XJJiб)•> 
ЛексПол; - р. щавель (бот.) <•Rumex 
L.•>, бр. шчаf)е <<ТС.», др. щавьньtи <•КИС
лий (?)•>, п. szczaw (бот.) <•щавель», 
[szczawa] «rc.; кисла мінеральна вода•>, 
Ч. st'aya <<СіК•>, st'aye\ (бот.) <<КВасени
ЦЯ, Oxalis L.•>, СЛЦ. st'ava <<Сік; підлива•>, 
st'ave) <<(бот.) щавелЬ•>, ВЛ. scehe\ 
(< *scewjel) (бот.) <•щавель горобиний, 
Rumex acetosella L.>>, НЛ. scaw «ТС.•>, 
болг. щава <•дубитель, дубильна кисло
та•>, м. штава, штавина <•ТС.», штавеj 
<<ЩаВеЛЬ>>, СХВ. шmава <<дубіННЯ; дубиль
На кислота•>, штавина <•дубильна кисло
та•>, шmаваль <<ЩаВеЛЬ•>, СЛН. scavje ~бу
р'ЯН•>, scave\j <<ЩавеЛЬ>>, (scav], ЦСЛ. LlrrAR'Ь. 
<•ТС.•>;- псл. s-ьcava (< *s-ьkeva, *s-ьkja
va); - суфіксальне утворення від коре
ня *s-ьk-, варіанта кореня *sek-, наяв
ного (з іншим вокалізмом) у псл. sok-ь, 
укр. сік, псл. *s~kati, укр. сЯкати; не 
виключене й інше походження слова, 
пояснюваного (Schuster-Sewc 141 З) як 
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щавель 

продовження іє. *skёv- < *sek- «різати, 
сікти•>, наявного в лат. seco <<січу, рі
жу•>, псл. *sekti, укр. сіктИ, отже, «різ
кий на смак сік; рослина з різким, гос
трим соком•>; розглядалося як пов'язане 
з р. щи <<рідка страва•> (Черньrх ІІ 429); 
малоймовірні зближення з дінд. churika 
(< *skhurika) (Loewenthal ZfSlPh 8, 129) 
або з кИслий (р. кuсльtй), квас (Преобр. 
ІІ, вьrп. последний 113). - Фасмер IV 
495; Меркулова Зтимология 1 ~64, 81-
83; BrUckner 542; Machek ESJC 623. -
Пор. сік1 , сіктИ, сЯкати. 

щавель - див. щава. 
[щавИти] <<Чавити•>; - р. [щавИть] 

<<ЧаВИТИ, ТИСНУТИ>>, СЛЦ. (розм.) st'avit' sa 
<<МУЧИТИСЯ>>, болг. щавя <<ВИЧИНЯЮ 
(шкіру)•>, м. штави <<Чинить (вичиняє) 
ШКіру•>, СХВ. штавити «ЧИНИТИ (шкі
руk - псл. [ *s"Ьcaviti]; - похідне від 
s"Ьcava (< *s"Ьkeva, *s"Ьkjava) <<сіК•>; от
же, первісне значення слова <<робити (з 
чогось) сік•>. - Фасмер IV 495. - Див. 
ще щава. - Пор. чавИти. 

щадИти <<берегти; заощаджувати•>, 
щаднuця <<ощадна каса•>, щадок <<Май
но, багатство•>, [щадлuвий] <<ощадний, 
ощадливиЙ•>, [щадний] <<ТС.•>, [щаднuчий] 
<<ощадний (напр., щодо каси)•>, [неща
дuмj <<Нізчимний борщ•> Г, [нещадИмий] 
<<Ні на що не здатний, нічого не вар
тиЙ•>, нещадний, ощаджати, [ощада] 
<<Ощадливість•> Ж, [6щадокJ <<Заощаджен
ня; решта, залишок; ощадливість; паща
да•> Ж, ощадливий, ощадний, заоща
дити, заощадження, [непощада] <<Не
щадність, суворість•> Ж, [непощадний] 
<<НещадниЙ•>, нещадuм <<пісна юшка•>; -
р. щадuть <<щадити, берегти•>, бр. 
lшчадзіцца] <<скупитися, жити ощад
но•>, др. щадtти <<берегти, щадити; жа
лувати; скупитися; громадити, збирати; 
готувати•>, п. szcz\dzic <<щадити, жалі
ти; (лише із запереченням) не шкоду
вати; (ст.) стерегти, берегти, захища
ТИ•>, ч. [(мор.) ost'adati se] <<соромитися, 
бути НеСМіЛИВИМ>>, СЛЦ. st'adit' «Нагро
маджувати, заощаджувати, економи

ТИ•>, BJ1. scedzic <<ЩаДИТИ•>, болr. щадfі 
<<щаджу, бережу•>, м. штеди <<еконо-
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МИТЬ, заощаджує; щадИТЬ», СХВ. ште
дети <<щадити; берегти, заощаджувати, 
еКОНОМИТИ•>, СЛН. stediti «ТС.>>, ЦСЛ. 
штАЩ<kтн <<щадити, берегти»; - псл. 
sc\diti (< *sk\diti); - пов'язане чергу
ванням голосних зі *skqd- (укр. скуд
нИй); іє. *skend- / skond-; споріднене з 
ав. scindayeiti <<ЛаМаЄ•>, skanda- <<рОЗ
ЛаМ; недуга», а також, мабуть, з англ. 
scant <<обмежувати, бути скупим; ску
пий, ощадниЙ•> і дірл. (airkess- «щади
ти, зглядатися (над кимось)•>; первісне 
значення слова, очевидно, було <<берегти, 
бути ощадливиМ•>; малоймовірне збли
ження (Mikl. EW 298; Преобр. ІІ 313-
314, ІІ, вьrп. последний 113-114) з псл. 
scedГD, укр. щедрий. - Фасмер IV 495-
496; Брандт РФВ 24, 173; Черньrх ІІ 
429-430; BJUckner 544; Borys 597; 
Machek ESJC 623, ZfSlPh 1960, 28, 69; 
Schuster-Sewc 1412-1413; Skok ІІІ 412-
413; Meillet MSL 14, 340. - Пор. скуд
нИй. 

[щадок] <<Нащадок•>, [щадки] (мн.) 
<<Нащадки, діти; залишки; реліквіЇ•> Нед, 
нащадок <<Нащадок; спадщина•>, [поща
докj <<нешлюбна дитина•>; - др. сьча
д?Jк'Ь, п. ст. szczctdek <<початок або кі
нець, край; залишок; нащадок, (зб.) на
щадки•>, С.-ЦСЛ. ШТ€ДНК <<НащадКИ>>, ЦСЛ. 

нсчАЩнк (нштАЩнк) <<Нащадок, дити
на•>; - псл. S'ЬС\d"Ьkь, префіксальне 
похідне (префікс S'Ь-, укр. с-), утворене 
від C\do <<дитина•>, отже, (букв.) <<СО
чадок•> (пор. р. со-брат). - Трубачев 
Терм. родства 41-43.- Див. ще з-, 
чадо. - Пор. щент. 

[щакати] <<розколювати (дерево)•>; -
псл. (ех.) [scakati] (< *scekati), що, мож
ливо, зводиться до іє. *(s}kёk- <<бути 
кривим, зігнутим•>, семантичний розви
ток якого в праслов'янському дієслові 
міг дати значення <<робити щілини, 
розщеплюваТИ•>, звідки далі <<розколю

вати•>. 

[щамба] <<велика т.rіска•>, [щамб'я] 
(зб.) <<великі тріски•>, lщамбитиJ <<Тро
щити, колоти•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, трансформація запозиченого з поль
ської мови szczebel, [szcz\pel] <<щабель•>. 



щастя 

щастя <<стан повного задоволення 
життяМ•>, [шестє] <<щастя•> Нед, щасли
вець, щасниця <<Щасливець, щасливи
ЦЯ•>, щасшівий, щасний, щаслИвити 
<<ущасJІивлювати•>, щастити, нещасли
вець, \нещасник] <<Нещасний чоловіК•>, 
[нещаснИця] <<нещасна жінка•>, нещас
тя, [пощасність] <<щастя, везіННЯ•> 
Нед, ущаслИвити, унещаслuвити; -
р. СЧастье, бр. ШЧасце, Др. СЬЧастиІЄ, 
П. SZCZ\SCie, Ч. stesti, СЛЦ. st'astie, болr. 
щастие, ЦСЛ. С'ЬЧ~СТЬННК'Ь. <<ТОЙ, ХТО 
бере участь; причетний •>, С'Ьч~стьн'Ь. 
<<ТС.•>; - ПСЛ. S"ЬC\Stьje, де S"Ь- роЗГЛЯ
даЄТЬСЯ як споріднене з дінд. su- <<доб
риЙ•>, решта ж слова як похідне від 
C\Stь, укр. частLіна; отже, первинне 
значення слова <<добра частина (частка)•>; 
sь- пов'язувалося також з префіксом sь
(укр. с- ), при якому реконструювалося 
первісне значення слова <<Частка; спільна 
участь•>. - Фасмер ІІІ · 81 б~ Bruckner 
544; Borys 598; Machek ESJC 534, б25, 
ZfSJPh 7, 378; Trubetzkoj ZfSIPh 4, бЗ. -
Див. ще частИна. 

[щаЯ] <<час перед світанком•> Дз НЗ 
УжДУ XIV, [щайка, щава] <<ТС.•> тж; -
неясне. 

[щвилатися] <<Нападати (на когось), 
находити (на когось)•> Нед; - неясне. 

ще (присл.) <<додатково до того само
го; знову, заново, повторно•>, іще, \єще, 
ище, иши] <<Ще•> Ж, [ше] <<ТС.•>; - р. 
ещё, бр яшчЗ, \ішчЗ], др. еще, още, n. 
jeszcze, Ч. jeste, СJІЦ. este, ВЛ. hisce, 
(розм.) SСЄ, НЛ. hysci, ПОJІаб. jist, болг. 
6ще, \ешче], м. уште, схв. jош, jошт(е), 
СЛН. se, [sce, esce], СТСЛ. КШТ€; - ПСЛ. 
(j)esce; - достовірної етимології не має; 
зводиться до іє. *etsk''e/ edskue, де *ed 
вказівний займенник, *k~e післяймен
ник <<і•>, елемент -s- є інфіксом у первіс
ному сполученні *ed k~e (3ССЯ б, 32-
33); пов'язуЄТЬСЯ З дінд. accha <<ДО, На
ПрОТИ•>, Гр. ЁСJТБ <<ДО, ПОЮ-і>>, ЛаТ. Cisque 
«аж .до; безперервно, постіЙНО•> (Machek 
ESJC 224; Uhlenbeck 4; Младенов 406; 
Собалевский ЖМНП 188б, 14б; Mei!let 
MSL 9, 375); виводиться також з nсл. 
*et-ce (*etsce) (< іє. *etqe/ etsqe), зістав-

щебінь 

люваного з лат. atque, ав. atca <<і, і при
тому, а такоЖ•> (Потебня AfSIPh ІІІ 
~76; Преобр. І 219; Bern. І 454; Meillet 
Etudes 155, IF Anz. 21, 85), з іє. *adsqe, 
де значення <<дО•> відображене в лат. ad 
<<ДО•>, дірл. ad, гот. дісл. at, двн. а3 
«ТС.•> (Bern. І 454); зіставляється з ос. 
&st&j (< *asca < *асса < *atca); псл. 
(j}esce пояснюється також (Vaillant 
RES 25, 104-105) як праслов'янське 
утворення, що виникло з *(j)est-je, фор
ми с. р. одн. дієприкметника від дієсло
ва (j}est, byti з первісним значенням 
<<справжнє•>. - Фасмер-Трубачев ІІ 
30-31; 3ССЯ б, 32-33; Bruckner 207; 
Skok І 783-784. 

[щебернути] <<видати звук; пікну
ТИ•>; - неясне. 

щебетати <<співати (про птахів -
ластівок, солов'їв, жайворонків тощо); 
(перен.) говорити швидко, жваво (пе
реважно про жінок та дітей)•>, \щебе
т{ти\ <<щебетати•>, щебет <<щебетання•>, 
\щебіт], щебетнЯва <<ТС.•>, [щебетdш
каІ <<щебетуха (про пташку і жінку)•>, 
[щебетій] «ТОЙ, що щебече; базіка», \ще
бетниця] <<цокотуха•> Нед, щебетун <<ще
бетливий птах; базіка•>, щебетуха, [ще
бетЮха] <<ТС.•>, щебетливий; - р. ще
бетdть <<щебетати; говорити швидко й 
безперервно•>, бр. шчабятаць <<ТС.•>, др. 
щьбьтати <<щебетати (про птахів)•>, п. 
szczebiotac <<щебетати (про птахів, ді
тей, молодих жінок)>>, ч. stebetati <<Ще
бетати; rемотіти (про гусей); цокоті
ТИ·>, СЛЦ. stebotati <<Щебетати (про ПТа
ХіВ, ЖіНОК, дітеЙ)•>, ВЛ. scebotac, НЛ. 
scabotas, СЛН. scebetati «ТС.•>, ЦСЛ. 
wтt.~'>t.TATH <<щебетати (про птахів)•>; -
ПСЛ. scьbьtati (scьbotati) <<ТС.>>; - утво
реННЯ звуконаслідувального характеру; 

сумнівним є зближення (Ильинский 
ИОРЯС 1б/ 4, 25, AfSIPh 34, ІЗ; Горяев 
428) з лит. skambёti <<звучати, дзвені
ТИ•>. - Фасмер IV 497; Преобр. ІІ, вьrп. 
nоследний 114-115; Черньrх ІІ, 430; 
Bruckner 542-543; Machek ESJC б23; 
Holub-Kop. 375; Ho!ub-Lyer 472. 

щебінь <<подрібнене каміння, цегла 
для будівеJrьних та дорожніх робін, 
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щеблювати 

[щебельІ <<щебінь>> Л, щебінка, щебе
нИстий, защебенИти; - І?· щебень, бр. 
шчЗбень; - псл. lscebьnьJ; - утворен
ня, споріднене з JlИT. skeberda <<уламки,>, 
лтс. skabarda «ТС.>>, лат. scobis <<ОПИЛКИ>>, 
які зводяться до іє. *skabh- І skеЬh
<<вирізати•>, що наявний також (з іншим 
вокалізмом) в укр. скобель, скоблИти; 
первісне значення слова <<щось нарізане 
(наскоблене, подрібнене, настругане)>>. -
Фасмер lV 496-497; Горяев 428; Пре
обр. 11, вьrп. последний 114; Черньrх 11 
430; MUhi.-Endz. ІІІ 862; Pokorny 930-
93 І. - Див. ще скобель. 

[щеблювати] <<Прикріплювати до по
лотна рибальської сітки верхні й нижні 
їІ частинИ>> Дз, [щебльовка] <<прикріп
лювання до полотна сітки верхніх і ниж
ніх їІ частин•> Д3; - не зовсім ясне; 
можливо, похідне утворення від щабель 
(див.). 

щеврик (орн.) <<пікавка, Anthus L.•> 
Шарл; - р. [щеврИца] <<щеврик, Anthus 
L.,>; - утворення звуконаслідувально
го характеру. - Фасмер lV 497. -
Пор. жевжик. 

[щеголь] (ент.) <<бражник виноград
ний, Sphinx elpenor>> Нед; - утворення, 
що походить від р. щёголь <<Чепурун, 
франТ» у зв'язку з яскравим забарвлен
ням метелика. - Горностаєв 238. 

[щеrлий] <<єдиний; особливИЙ•> Нед, 
[щегуленний] <<ТС>> тж; - схв. цйглй 
<<ЄДИНИЙ•>, С.-ЦСЛ. СL\і>ГNЬ <<ЄДИНИЙ, СаМОТ
НіЙ•>; - ПСЛ. sсьgІ'Ь (scegi'Ь, scigi"Ь); - не 
зовсім ясне; можливо, запозичення з 
польської мови; п. szczegolny <<Особли
виЙ•>, ст. szczegielny, [szczegolenny] 
<<Особливий, єдиниЙ>> зіставляється з р. 
щёголь <<франт, чепурун•> (первісно <<са
мотній; парубок>>) ( Фасмер lV 498) і 
менш nевно з ч. stihly, слц. stihly <<тон
кий>>, зв'язок з якими з огляду на від
даленість ~емантики заперечується (Ma
chek ESJC 625); позаслов'янські збли
ження (Вегn. І 123) з дінд. k~valas <<ВИ
ключно власний, самотній, суцільниЙ•>, 
лат. caelebs <<бе3шлюбниЙ•>, лтс. kalls <<ГО
лиЙ>> малоймовірні. - Преобр. 11, вьrrr. 
последний 115; BгUckneг 543. 
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щедрий 

[щедренець] (бот.) <<(зіновать) зо
лотий дощ, (Cytisus) Laburnum L.•> 
Нед, Mak; [щедринець] (бот.) <<Cytisus 
nigгicans !~.•> Mak, [щоdринець] (бот.) 
<<зіновать, дереза, Cytisus ruHrenicus 
Fisch.>> Mak; - р. [щедренец] (бот.) 
<<(зіновать) золотий дощ, (Cytisus) La
buгnum L.>>, п. szczodrzeniec, szczod
rzenica, Ч. stedrenec, СЛЦ. stedrec «ТС.>>; -
псл. [sсеdг(ьn)ьсь] є похідним від прикмет
ника scedrь, укр. щедрий; назва мотиву
ється великою кількістю квітів, що зібра
ні у вигляді звислих додолу довгих 

грон. -Див. ще щедрий. 
щедрий <'який охоче ділиться своїм 

майном, коштами і т. ін., не шкодує ви
тратити що-небудь•>, [щадрий] (у слово
сполученні Щадрий вечір <<Щедрий ве
чір>>), щедрівчаний <<СТОСОВНИЙ щедрі
ВОК•>, щедротний <<щедриЙ•>, [ чедрівка] 
<<щедрівка>> Л, [щадрак] <<КОJІядник•> ВеЛ, 
[щедра] <<назва щедрівки•> ВеБ, [щедрак] 
<<КОЛЯДНИК•>, [щедрець] <<ТОЙ, ХТО щедро 
дає•>, щедрик (у приспіві щедрик-ведрик, 
яким починається щедрівка), [щедринЯ] 
<<щедрість; щедра людина•>, щедрівка 
<<Пісня, яку співали увечері ЗІ грудня, 
зустрічаючи Новий рік•>, щедрівник <<ТОЙ, 
хто співає щедрівку•>, щедрість, щед
рота, щедрувальник <<той, хто співає 
щедрівку•>, щедруха <<щедра•> (щедруха
весна), [ чедровати] <<щедрувати•> ЛПол, 
[щандровати], щедритu <<щедро дава
ти•>, щедрувати, ]щендрувати] <<ТС.•> 
Ме, розщедритися; - р. щедрьtй <<щед
риЙ•>, бр. шчодрьt, др. щедрьtи <<МИЛО
сердий; щедриЙ•>, щедро, п. szczodry, ч. 
stedry, СЛЦ. stedry, ВЛ. scedry, НЛ. 
scodry, болг. щедро, м. штедар, схв. 
штедар «ТС.>>, стсл. штєдр'l. <<співчут
ливий, МИЛОСердИЙ•>; - ПСЛ. scedr'Ь < 
іє. *(s)ked- <<розколювати, розривати•>; -
споріднене з лит. skederla, skederva 
<<СКалка, ска б ка •>, лтс. s~yd~rns <<невели
кий шматочок дерева, тріска•>, гр. 
axє5avvi3JJІ <<розколюю; розсіюю, розки
даю•>, алб. tshanj, tshaj <<розколюю; роз
криваю; орю•>, лат. scindula, scandula 
<<rонта, дранка•> (розвиток значення: <<роз
колюю•> -...; <<розкидаю•> -...; <<роздаЮ•> -



щедрик 

щедрий <<той, хто багато роздає•>); 
менш переконливе пов'язання (Lewy IF 
32, 159) з гр. crnєftp6c; <•убогий; точнИЙ•>, 
нвн. schitteг, schi..itter <<Вільний, тон
киЙ•>. - Фасмер rv 499; ЧерньІХ ІІ 430-
431; Преобр. ІІ, ВЬІІІ. последн11й 115-1 f6; 
Вгі..ісkпег 545; Machek ESJC 623-624; 
Schusteг-Sewc 1412; Pokorпy 918-919. 

[щедрик'! (орн.) <<Канареєчний в'юрок, 
Seriпus сапаrіа L. Шарл, Friпgilla seri
пus Нед•>; - неясне. 

[щедрик2 ] (ент.) <<сонечко, СоссіпеІІа 
L.•> Нед; - похідне утворення від щед
рий, що пояснюється наявністю іншої 

назви сонечка бедрик, співзвучного з 
відрик і щедрик (пор. у щедрівках щед
рик-ведрик). -Див. ще щедрий. 

[ щедушений І <<слабкий, хирлявий, 
хворобливиЙ•> Нед; [щедушнийІ «ТС.•>; -
р. тщедушньtй (заст. щадушньц'і) <<ХИр
лявий, слабкий, худиЙ•>, бр. [шчадушньt] 
«ТС.•>; - запозичення з російської мови; 
р. тщедушньtй є складним словом, пер
ший компонент якого пов'язаний з р. ст. 
тщий <<Порожній; нікчемний; марний, 
даремниЙ•>, а другий - з дуии:і. - Див. 
ще душа, натщесерце. 

щезати <<зникати•>, [защезuти] <<За
губити•> Ж, изчеза <<привид, мара•> Пі, 
[щезdк] <<Чорт•> Нед, [щезник] <<ТС.•>, [ще
зун] <<ЗЛИЙ дуХ•>, щезлий <<ЗНИКЛИЙ•>; -
р. исчезdть, др. исчазати, ищазати, 
исчезати, ищезати, исчезнути, п. ст. 

szczezac, szczezпq_c, szczezпi~cie, боJJГ. 
изчезвам <<ЗНИКаЮ>>, М. исчезнува <<ЗНИ
КаЄ•>, СХВ. ишчезаваmи <<ЗНИКаТИ>>, ЦСЛ. 
НСЧ€ЗАТН, СТСЛ. НСЧАЗАТН; - ПрОДОВ

ЖеННЯ др. исчезати, (исчезнути), по
в'язане З чезнуmи <<ЗНИКаТИ•> (пор. СТСЛ. 
чєзнжтн «ТС.•>).- Фасмер ІІ 145; 3ССЯ 
9, 22; Skok І 320. - Див. ще з-, 
чезнути. 

[щекарня] <<сварлива жінка; місце, 
де гавкають собаки•> ВеЛ, ст. щекати 
<<гавкати•> (1627); - р. [щекdть, ще
чuть] <<ГОЛОСНО Й ШВИДКО ГОВОjJИТИ, 
цокотіти, особливо у сварці•>, бр. [шча
кdць] «Гавкати (про тхорів); лаятися•>, 
п. szczekac <<гавкати; брехати, оббріху
ватИ•>, [szczekarz] <<собака (що гавкає); 

щелепа 

обмовник, наклепник, брехун•>, ч. stekati 
<<ГаВКаТИ>>, stekпa <<ЛаЙЛИВа Жінка•>, СЛЦ. 
stekat' <<ГаВкати; кричати, ЛаЯТИСЯ•>, ste
kana <•криклива, лайлива жінка•>, вл. 
scowkac <<Гавкати•>, SCOWkac «Гавкун (со
бака)•>, НЛ. scokas <<ЛаЯТИСЯ•>, scoka1~ka 
<<ЛаЙЛИВа ЖіНКа•>, СХВ. шmекmаmи <<бре
ХаТИ, ДЗЯВКаТИ (про ЛИСИUЮk СЛН. scekati 
<<дзявкати, гавкати•>; - утворення, по

хідне від праслов'янського звуконаслі
дувального дієслова scekati <<Гавкати, 
лаятися•>; з огляду на ізольованість сло
ва в українській мові не можна повніс
тю виключати також його зв'язку із 
СЛЦ. stekana <<КрИКЛИВа, ЛаЙЛИВа ЖіНКа•>; 
маловірогідне пов'язання (Брандт РФВ 
24, 191) з р. щекd і його відповідника
ми. - Фасмер IV 499-500; Преобр. ІІ, 
ВЬІП. ПОСЛедtJИЙ 116; Вагу~ 595-596; 
Machek ESJC 624; Schuster-Sewc 1422-
1423. - Пор. щекотати. 

[ щековзати] «Ковзатися•> Нед, [щи
ковзнутися] <<КОВзнутися•> Ба, [щіх6вз
нутися] «ТС.•> Нед; - споріднене з 
ковзати; ще-, очевидно, експресивний 
префікс, аналогічний че-, ше-. - Див. 
ще ковзати. 

[щекотати] <<щебетати; базікати•> 
Бі; - р. щекотать <<СПівати (про де
яких птахів); скрекотати (про сороку); 
[базікати, цокотіти]•>, бр. [шчзкатаць] 
<<щебетати, скрекотатИ•>, др. щек'Ьm'Ь 
<<співи птахів (зокрема, солов'їв)•>, п. 
ст. szczekotac <•брязкати, клацатИ•>, ч. 
stekati <<ГаВКаТИ•>, СЛЦ. stekotat' «ГаВКа
ТИ•>, ВЛ. scekotac <•КЛеКОТіТИ•>, СЛН. sce
ketati <<дзявкати•>; - звуконаслідуваль
не утворення. - Фасмер IV 500; Чер
нь:х rr 43 І; Преобр. ІІ, ВЬІП. последний 
116; Mikl. EW 306. - Пор. щебетати. 

[щекотИ:на] <<Шпильки (сосен)•> ВеБ; 
- неясне. 

щелепа <<одна з двох лицьових кіс
ток, у яких тримаються зуби•>, [щелепІ 
<<щелепа; щока•>, надщелепний, надще
леповий;- р. [(пд.) щелепІ <<Щелепа•>, 
бр. [шч3лепьt] «зябри•>, п. [szczalba] <<Ще
лепа•>; - псл. [*sсеІр-ь, *scelpa] <<щеле
па·>, (букв.) <<Відколотий шматок•> похо
дить від дієслова *scelti <•розколювати•> 
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(пор. Jrит. skelti <<ТС.•>) й етимологічно 
споріднене з укр. щіль. - Фасмер IV 
500. - Див. ше щіль. 

[щелИти] <<боліти•> Нед, щелuтися 
<<Тріскатися, лопатися•> Нед; - р. ще
лuть <<розколювати, розсувати, розді
ляти•>, бр. [шч3ліцца] «Тріскатися; діста
вати щілини•>; - утворення, спорідне

не зі щіль, щілuна. -Див. ше щіль. 
[щемелИна] (бот.) <<Медунка вузько

листа, Pulmonaria L., Pulmonaria angus
tifolia L.; медунка лікарська, Pulmona
гia officinalis L.•> Mak, Г, [щем' ялина] 
(бот.) <<суховершки великоквіткові, Pru
nella gгandiflora (L.) Jacq.•> Mak; - р. 
[щемелuна] (бот.) <<Медунка; суховерш
ки великоквіткові•>, бр. шчамяліца <<Ме
дунка лікарська•>; - неясне. 

[щемерець] (у виразі до щемерця 
<<Зовсім, без останку•>); - неясне. 

щеміти <<боліти, нитИ•>, щем, ще
мuти, щемлИвий, щемлЯчий, щімкИй, 
щімлИвий; - р. щемuть, бр. шчьtмець, 
П. СТ. szczemic <<СТИСКаТИ>>, СЛН. scemeti 
<<ВИкликати сильний біль; пектИ•>; -
ПСЛ. scemeti, scemiti (< *skemeti, *skemiti) 
пов'язане чергуванням голосних у ко
рені з псл. *skom-, шо виступає в укр. 
оскома, скомина; неприйнятне виве
дення слова від тат. чемет «шипатИ•> 
(Горяев 429). - Фасмер lV 502; Пре
обр. rr. ВЬ!П. последний 117; Черньrх rr 
433; Bruckner 544. - Див. ше 
скомина. 

щент -див. дощенту. 
[щентність] <<точне виконання, за

вершення•> Нед; - не зовсім ясне; -
можливо, зворотне утворення від до
щенту (див.). - Пор. щертовИй. 

щенЯ <<маля собаки, а також вовчи
ці, лисиці і под.; [білий пухир, який, за 
повір'ям, з'являється під язиком твари
ни, покусаної скаженим собакою]•>, [ще
нюк] <<шеня; [вовченя]•>, щенЯчий, щінна 
(прикм. жін. р.), щенИтися; - р. щен6к 
(мн. щенкu або щенЯта) <<шеня•>, бр. 
шчанё, шчанЯ «ТС.•>, др. щеня <<шеня; 
маля дикого звіра•>, п. szczeni~ <<шеня•>, 
Ч. stene, СЛЦ. stefia «ТС.•>, ВЛ. scenjo 
<<шеня; молоде звірятко; (перен.) мазун-
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ЧИК•>, НЛ. scenje <<ЩеНЯ•>, ПОЛаб. stinq_ 
(< *scen~). болг. щене «ТС.•>, м. штени 
<<ЩеНИТЬ•>, СХВ. штене <<ШеНЯ•>, СЛН. 
Scene <<ТС.>>, ЦСЛ. ШТ€Н~ <<МаЛЯ ЯКОЇСЬ 
тварини (переважно шеня, котеня)»; -
ПСЛ. scen~ (< *sken~) «ТС.•>; - споріднене 
З вірм. skund <<ЩеНЯ, ВОВЧеНЯ•>, ОС. st<:En 
(< *sk<En) <<собака•>, ваханським (памір
ським) skan «ТС.•>, ірл. cano, сапа <<Вов
ченя•>, кімр. cenaw <<Шеня, вовченя•>, з 
ПСЛ. c~do, укр. чадо, ПСЛ. (na)c~ti, укр. 
(по) чати, а також, можливо, з лат. 
(rekens <<свіжий, недавніЙ•>, гр. хшv6<;; 
<<НОВИЙ•>, дінд. kani~thas <<НаЙМОЛОДШИЙ•>; 
іє. *(s)ken- <<щойно з'являтися (розпуку· 
ватися), виникати, починатися; народжу· 
ватися (про малят тварин)•>; менш імо
вірні зближення з лтс. skщrs «голосний, 
дзвінкиЙ•>, skanet <<дзвеніти•> (Muhi.
Endz ІІІ 871) або з п. szcz~kac <<КЛацати•>, 
szczekac (Bruckner 543; Брандт РФВ 24, 
192). - Фасмер IV 502; Трубачев 
Назв. дом. жив. 22-23; Черньrх ІІ 433; 
Преобр. П, вьrn. п_оследний 117; ~orys 
596; Machek ESJC 624; Schuster-Sewc 
1414; Младенов 697; Skok ІІІ 413. -
Див. ще почати, чадо. 

щепИти <<прищеплювати (дерева, віс
пу тощо)•>, [щапuти] <<щепити•>, щеп 
<<щепа (молоде дерево)•>, щепа <<МОлоде 
дерево, nрищепа•>, [щепар] <<Лікар, що 
робить щепленнЯ•> Нед, [щепи] (мн.) 
<<скріnлені у формі чотирикутника дере· 
в'яні балки, які кладуться поверх ушул•> 
ЛЖит, [щепuна] <<балка, шо зв'язує 
знизу крокви», щепій <<(віспо)щепіЙ•>, 
[щепільник], [щепун] «ТС.•> Нед, [щИпа] 
<<скіnка•>, [щипаки] (мн.) <<Шрами після 
щеплення•> ВеЗа, [щіпа] <<Шепа (молоде 
щеплене деревце)•> ВеБ, [щіпар] «Лі
кар, шо щепить віспу•> Шух, [щіпка] 
<<СКіпка, тріска•> Нед; [щіпарня] <<заклад, 
що займається щепленням віспи•>, [щі
п'Єр] <<Лікар, що прищеплює віспу•> 
Нед, [щіп' Яр] <<ТС.•> ВеЗа, [щіпнuй] «Та· 
кий, що може бути розщеплениЙ•> Нед, 
відщепенець, відщепенство, [відщіпок] 
<<ШМаТОЧОК, уламок, СКаЛКа>>, защіпка, 
[нащипати] <<НаскіпаТИ•> Ж, одщеп <<Ві
докремленість, відірваність•> Ж, одщеп-
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ність не.>> Ж, [ощепина] <<балки; бал
ка, що зв'язує кроквИ>> Ж, [ощіп] <<СПИС>> 
Ж, [6щіпка] <<СКіпка, тріска>> Ж, 
[прищапити] <<прищикнути, придави
ТИ>>, [перещеплювати] <<щепити зано
во; врізатися ()' чиїсь землі, володін
ня)>>, [перещепа] ной, чия земля пере
щеплювала інші (врізалася в них)>>, 
[перещепина] не, що відокремлює: пе
реліг між двома ланами; струмок>> Нед, 
підщепа, прищеп <<Пришепа,> Бі, при
щепа, прищепка <<nрищіпка (для білиз
ни),>, прищеплюваність, прИщіпка <<при
щепка СУМ; [латка на чоботі НедІ», 
прищеплюваний, прищепнuй, [розчепа] 
<<Шматок дерева, розколотий на кінці>> 
Нед, [розщеп] <<розколина>> Нед; - р. 
щепать <<скіпати, розколювати>>, ще
пИть <<ТС.>>, бр. шчапаць <<СКіПаТИ>>, 
прьtшчапіць «nрищепиТИ>>, др. щьпа 
<<уламок дерева, скіпка>>, щьпеншє <<ущерб 
місяця>>, щьп'Ь (щьпь) «ТС.>>, п. szczepac 
<<СКіПаТИ, рОЗКОЛЮВаТИ>>, Ч. stepiti «ТС.; 
(хім.) розкладаТИ>>, stepovati <<ПрИщеn
ЛЮВаТИ (дерева)>>, СЛЦ. Stiepit' <<СКіПатИ>>, 
stepit' <<ЩеПИТИ>>, ВЛ. scepiC <<СКіпати; ще
ПИТИ>>, НЛ. scepis «ТС.>>, nолаб, step'a 
(< *scepaje) <<скіпає, розколює•>, схв. oSte
pak <<СТружка>>, СЛН. scep <<СКіПКа>>, scepa 
«ТС.>>; - ПСЛ. scepiti < іє. *(s)kep-; -СПО
ріднене з лит. skepsne <<шматок, клапоть», 
лтс. s~epele <<уламок, скалка>>, s~~ps 
<<СПИС>>, гр. O'XE7rapvo<;;, -OV <<СОКИра•>, 
axa1rтw <<рию, рублю>>, двн. skaft <<дер
жак; спис.>; той самий корінь з іншими 
ступенями вокалізму виступає у сло

вах скіпати, [щепта] <<щіnка, пучка>>, 
щипати. - Фасмер lV 502-503; 
Преобр. 11, вьІП. последний 117; Bri.ickner 
543; Borys 596; Machek ESJC 626; 
Schuster-Sewc 1417-1418; Pokorny 930-
932. - Пор. скіпа, щепта, щипати. 

[щепко] (присл.) <<точно, без лишки 
(про вагу)•>; - очевидно, фонетичний 
варіант до чіпко <<спритно, охайно, аку
ратно, гарно>>, пов'язаного з прикметни
ком [ чепкuй] <<СПрИТНИЙ, акураТНИЙ; ЧіП
КИЙ•>; щодо фонетики пор. щебрець : че
брець. - Див. ше чіпати. 

щерба 

[щеплуватий] <<худий, худорлявиЙ>> 
Пі; - експресивна видазміна первісно
го *щуплуватий, пов'язаного зі щуплий 
(див.). 

[щепта] <<пучка, шіпка>> Л, [щеп6т
к.а, щопатка, щоп6тка, щопта] <<ТС.>> 
тж; - р. щепоть <<пучка, щіпка>>, [щеп
тu] <<пальці (на руках)>>, бр. [шч3паць] 
<<пучка, шіпка>>, др. щьп'Ь <<утрата; ущерб
лення місяця», п. szczypta <<Пучка, щіп
ка>>, Ч. [stepta, sceptaj, СЛЦ. [stepka], ВЛ. 
scepko, слн. scepec не.>>; - псл. tsсьр'Ьt'Ь, 
scip'Ьta, scepьta] пов'язані з scipati 
і СПОріднені З ЛТС. S~ipsna <<ПаСМО, пу
ЧОК; пучка, ШіПКа>>, S~ipsta, S~ipuosts 
«ТС.>>; отже, первісне значення слова 
<<щось відшипнуте>>. - Фасмер _ lV 503; 
Bri.ickner 545-546; Machek ESJC 621. -
Див. ше щепИти, щипати. 

[щера] (шчера) <<учора•> ВеЛ; - не 
зовсім ясне; можливо, виникло в ре
зультаті стягнення первісного * С'Ь вече
ра. - ВеЛ 487. -Див. ще вечір, з2 • 

щерб -див. щерба2 • 
щерба' <<юшка, навар Г, Ва; [юшка 

з риби Мо]>>, [щерб] <<страва запорож
ців із квашеного житнього борошна з 
рибою>> Пі, [щербина] <<ТС.•> Пі, [щер
бuця] <<щерба (юшка, навар)>>; - р. 
[щерба] <<юшка (особливо з риби), на
вар•>, болr. чорба <<юшка, навар•>, м. чар
ба, СХВ. чорба «ТС.>>, СЛН. corba <<ПОГа
НИЙ суп; погане питво>>; - запозичен
ня з тюркських мов; пор. тур. крим.-тат. 

согЬа <<суп, юшка>>, уйг. corba, тат. 
surpa, чув. ш!}{те, чаг. узб. sorba, що 
ПОХОДЯТЬ від ар. surba <<КОВТОК; напіЙ; 
мікстура>>, пов'язаного, очевидно, з діє
словом sariba <<ПИТИ, сьорбатИ>>. - Фас
мер lV 504; Егоров 340; Bern. І 159; Рад
лов ІІІ 2021-2022, 2031, lV 1030, 
1101. - Пор. чорба. 

щерба2 <<щербина>>, [щерб] <<ТС.>> Нед, 
Бі, [щербанІ <<Щербата посудина>>, щер
бань не.», щербИна, [щербинча] «rор
щик з відбитим краєм>>, щербунu (мн.) 
(зоол.) <<щитоносці•>, [щерб'язь] (зб.) <<ПО
биті (старі) речі хатнього вжиткУ>> 
Нед, [вuщерб] <<щербина•> Ж, ущерб, 
[ущuрб, ущuрбок] <<видаток; черепки від 
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глиняного посуду•> Бі, щербатий, щер
бИти, [ущербИтися] <<надщербитися; за
знати втрати, видатку•>; - р. [щерба] 
<<щербина•>, бр. [шч3рба], шчарбіна, др. 
щьрбина, щьрбо (щьрбьtи) <<Неповний, не
досконалий», П. szczerba, Ч. sterbina, СЛЦ. 
strbina <<ЩіЛИНа, щербина•>, ВЛ. НЛ. scerba 
<<щербина•>, болг. щарбuна, м. штрб 
<<Щербатий; беззубий•>, схв. штрбuна 
<<Щербина•>, СЛН. scrba «ТС.•>; - ПСЛ. 
*scьrba < *sk'rb-; іє. *(s)kerbh-; - спо
ріднене З ЛТС. S~ifba <<ТріЩИНа, щіЛИ
На•>, S~~rba/a ~скалка•>, skarba «ТС.•>, 
skarbs нострий, грубий•>, лит. skirbti 
<<робитися кислим•>, двн. scirbi <<черепок•> 
(свн. schёrbe <<ТС.•>), гр. ахарсраа~ш 
<<розбивати на шматки•>, Lxapcpfl (місце
ва назва поблизу від Фермопіл). - Фас
мер lV 503-504; Преобр. 11, вьІп. по
следний 118-119; BrUckner 543-544; 
Borys 5~6-597; Machek ESJC 624; .. 
Schuster-Sewc 1415; Trautmann 266; Pers
son Веіtг. 11 862; Pokorny 943. 

[щербак'] <<Черевик із суцільного 
шматка шкіри•>; - очевидно, пов'язане 
зі щерба2 ; у пернісній семантиці слова 
міг бути наявний відтінок nевної ущерб
ності. -Див. ще щерба2 • 

[щербак2 ] (бот.) <<цикорій городній, 
Cichorium endivia L. Mak; серпій (інша 
назва: серпуха красильна), Serra tula 
tinctoria L. Mak, ВеНЗн•>, [щербанІ 
<<Осот струмковий, Cirsium rivulare (Jacq.) 
Link.•> Mak, [щербанІ <<тс.; Hyoseris 
foetida DC. (Aposeris)•> Mak, [щерба
нець] <<Hyoseris foetida DC. (Aposeris)•> 
Mak, [щербач] <<борщівник сибірський, 
Heracleum sibiricum L.•> Mak; - р. [щер
бак] <<цикорій дикий (петрові батоги), 
Cichorium intybus L.•>, п. [szczerbak] «ТС.•>, 
СЛЦ. strbak (бот.) (<ЦИКорій городній, Ci
chorium endivia L.>>, вл. нл. scerbak, 
СХВ. strbka «ТС.>>; - утвореННЯ, пов'я
зане з щербd, щербИна; назва мотиву
ється нерівними, начебто вищерблєни
ми краями листя рослини (Нейштадт 
581-582). - Фасмер lV 504; Schuster
Sewc 1415; Machek Jm. rostl. 231.
Див. ще щербсt2. 
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[щербач] (бот.) <<борщівник (євро
пейський, сибірський), Heracleum (spon
dylium, sibiricum L.)•> Нед, Mak;- утво
рення, похідне від щерба <<юшка, навар•>; 
назва мотивується тим, що молоде листя 

росЛини вживається при готуванні 'іжі, 
зокрема борщу (Нейштадт 422). - Див. 
ще щерба. 

[щерИна] <<щілина•>; - утворення, 
очевидно, споріднене зі щuрити (див.). 

[щертовИй] <<Насипаний ущерть; (про 
землю) твердий, тугиЙ•>; - зворотне утво
рення від прислівника ущерть <<довер
ху, по вінця•> (див.). - Пор. щентність. 

[щетИнІ (бот.) <<МИШій, Setaria Р. В.•> 
Mak; - р. щетИнник «ТС.•>; - назва, 
пов'язана з щетuна; мотивується ще
тинястим виглядом колосків рослини. -
Нейштадт 97. -Див. ще щетИна. 

щетИна <<коротка шорстка шерсть у 
деяких тварин; [шпильки (на сосні) 
ВеБ]•>, [щатuна] «ТС.•>, [щет] <<щітка для 
чесання льону•>, [щета] <<щетина•>, ще
тuнець (зоол.) <<ChaetonotUS•> Нед, ще
тинник, щетЯ.к <<тварина з щетиною•> 
Нед, [щетЯ.чка] (щетЯ.чка сірuця) (бот.) 
<<біловус стиснутий (мичка), Nardus 
stricta L.•> Нед, [щеть] <<Щетина СУМ; 
щітки для чесання льону•>, [щітuнник] 
<<торговець щетиною•> Нед, щітка, щіт
кар, Щіткарня <<МаЙстерНЯ, де ВИГОТОВ
ЛЯЮТЬ щітки•>, щіткарство <<ремесло 
щіткарів•>, щіткувалка <,машина, що 
виготовляє щітки•>, щітнuк <<держак 
щітки у штукатурів•>, [щіт6чниця] (ент.) 
<<Orgyia•>, lщітчuна] (бот.) <<черсак, 
Dipsacus L.•>, [щітЯ.к] <<щітка у маля
ра•>. [щотuна] <<щетина•>, щотuнистий, 
щетИнуватий, щетинЯстий, щетu
стий Нед, [щетинuти] <<Настовбурчу
вати•> Нед, щетИнитися, щетинни
кувати, [щітuти] <<Чесати щіткою пря
диво•>, щіткувати <<ЧИСТИТИ ЩіТКОЮ», 
[защітитися] нусто порости (про мо
лоду траву),> ВеНЗн; - р. щетИна, бр. 
шчацінне, n. szczecina, ч. stetina, слц. 
stetina (частіше мн. stetiny)' вл. І scecina], 
НЛ. SCesina, ПОЛаб. sacitaina (< *scetina) 
<<Щетина•>, s~kit (< *scetь) <<Щітка•>, sacitai 
(< *sceti) (мн.) <<ЩЄТИНа•>, боJІГ. М. че-
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тина, СХВ. четина <<ЩеТИНа; ШПИJlЬКИ 
(на дереві)•>, СЛН. scet(пa; - ПСЛ. 
s-ьсеtіпа; - похідне від збірного s-ьсеtь 
<<Гребінь, усе подібне до нього•>; - спо
ріднене З ЛИТ. sukuoti <<Чесати, розчісу
ВаТИ (таКОЖ ЛЬОН)•>, sukos <<ГребінеЦЬ•>, 
suke <<Зазубрина, Щербина (ножа, зубів); 
черепок•>, лтс. sukat <<чесати, розчісува
ти (волосся, льон)•>, suka <<щітка, скреб
ло (для коней)», su~is, su~e <<Черепок•>, 
дінд. <;Okas <<ОСТЮК, ШИП•>, ав. sOka <<ГОЛ
ка•> (Zubaty AfSIPh 16, 414; MUhl. -
Eпdz. ІІІ 1116-1117; Ильинский РФВ 
73, 287), у чому сумнівається Фасмер і 
наводить як паралелі лит. sketera <<Холка 
КОНЯ•>, ЛТС. S~eteri <<ТОНКі жердИНИ на 
солом'яній стрісі•>, s~ystra, s~ysta <<Жер
дина на салом 'яні й стрісі•> ( Фасмер lV 
505-506), малопереконливі з формаль
ного й семантичного погляду; зближення 
з лит. skietas <<перекладина борони•> 
(Mikl. EW 343) і гр. хахтщ <<кактус•> 
(Loewenthal ZfSIPh 6, 374) також сум
нівні; малоймовірна гіпотеза (Ильинс
кий РФВ 73, 287; Младенов 684) про 
зв'язок із чергуванням голосних у *sket-: 
скот <<Худоба•>. - Булаховський Вибро 
пр. 11 246; BrUckпer 543; Machek ESJC 
625; Holub-Kop. 375-376; Trautmaпп 
309-310; Mikkola RSI І, 18.- Пор. 
щіть. 

[щетЯчка] (бот.) <<біловус, мичка, 
Nardus stricta L.•>; - П. szczec, слн. 
scetiпovka «ТС.•>; - утвореННЯ, пов'язане 
з щетuна, [щеть] <<щітка для чесання 
льону•>, [щіть] <<Щітка•> і под.; назва мо
тивується щетиноподібними листками. -
Нейштадт 121, 122.- Див. ще щетИна. 

[ щець] (бот.) ~ плоховник крушинопо
дібний, Ніррорhаё rhamпoides L.•>; - бр. 
ШЧЗЦЬ <<ЩеТИНа», П. szczec «ТС.; (бот.) 
черсак, Dipsacus L.•>, ВЛ. scec <<Щітка•>, 
НЛ. sces, [sces) <<ЩеТИНа»; - ЗаПОЗИЧеН
НЯ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; П. szczec <<ЩеТИна; 
(бот.) черсак•> споріднене з укр. [щіть], 
щетuна; польську назву застосовано 
до рослини плоховника у зв'язку з на
явністю на їі стовбурі щетиноподібних 
колючок. - Нейштадт 396. - Див. ще 
щетИна. 

щиглінц 

[щеЯ] <<Недоброякісна гречка•> Нед; -
неясне. 

[щИбати1 ] <<збивати Нед; збивати 
каменем, палкою яблука, груші Бі•>, (ше
бати] <<Відщіпувати, обривати•>; - утво
рення, що виникло з первісного зшибd
ти <<ТС.•>; можлива також реконструкція 
псл. [*scib(a І i)ti], спорідненого з лтс. 
s~ibit <<рвати, зривати (листя), щипати; 
підрізати (віти, сучки дерев)•>, лит. skiebti 
<<Відрізати тонкими скибками; порати, 
робити отвір•> [(жем.) skybti] (< skiebti) 
<<КрОЇТИ•>, ЯКі, МОЖЛИВО, ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє. 
*skeip- <<СКіпати, колоти•>, наявного у 
псл. scipati, укр. щипати; варіант із -Ь-, 
відбитий в укр. щuбати і його балтій
ських відповідниках, є інновацією, пор. 
укр. лапа : лdба. - Zubaty St. а сІ. 1949 
І І, 120; Boga RR 11 618-619, 623; 
Fraenkel 805. - Див. ще щипати. 

[щйбати2 ] <<щеміти, викликати свер
бінНЯ•> Нед; - очевидно, експресивна 
видазміна або результат семантичного 
розвитку дієслова [щипати] <<сильно 
затискувати шкіру і т. ін., викликаючи 
біль•>. - Див. ще щипати. 

[щИбелець] (орн.) <<уліт, Тгіпgа nebu
laria•>, (щuблик]. (орн.) <<фіфі, Tringa 
gІагеоІа L.•>; - не зовсім ясне; можли
во, пов'язане з первісним *шuбелець, 
похідним від [шuбатися] <<Метатися, ки
датися•>; назва може мотивуватися по

ведінкою птаха, який біля гнізда дуже 
непокоїться, літаючи навколо. - Пти
uьІ СССР 255. -Див. ще шибати. 

[щиглінц] (орн.) <<щиголь, Carduelis 
carduelis L.•> ШapJJ, [штиrлінц] нс.; Friп
gilla carduelis L.•> ВеНЗн; - слц. [stiglic] 
<<ЩИГОЛЬ», М. штuглиц, СХВ. штuгЛйЦ 
<<ТС.•>; - запозичене з німецької мови, 
можливо, частково за посередництвом 

словацької; н. Stieglitz <<щиголь•> походить 
з якоїсь західної або південнослов'янської 
мови як субстратний лексичний елемент; 
тлумачення н. Stieglitz як звукона<;.лідува
льного утворення (Machek ESJC 576) 
непереконливе; мало обгрунтоване при
пущення (Кiuge-Mitzka 749) про чеське 
походження німецького слова (пор. ч. 
stehlik <<щиголь•>). -Див. ще щИголь•. 
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щИголь' (орн.) <<невеликий співочий 
птах із родини в'юркавих з яскравим 
строкатим оперенням, Caгduelis carduelis 
L.•>, [штиглик] Шарл, щuглик <<ТС.•>, 
щиглuха, щиглЯ, щиглЯтник, щ6голь, 
щоглик; - р. щег6л (орн.) <<щиголь•>, 
бр. шчьtгол, п. szczygiet, ч. слu. 
steh/ik, ВЛ. scih/ica, HJ1. scige/c, боJІГ. 
щuглец, м. штиглец, схв. штuглйц, 
ст. stigliC, слн. scegljec; - псл. sсіgьІь 
(sсіgьІ"Ь/ sсьgьІь/ sсьg"ЬІ'Ь) <<ТС.•>; - зву
конаслідувальне утворення (пор. н. tiglit, 
schtigl!t нк наслідування співу птаха); 
проте не позбавлене, вірогідності припу
щення (Machek ESJC 576) про вторин
ний характер реконструйованого псл. 
*stegьi"Ь <<щиголь•> - трансформаuії якоїсь 
попередньої форми слова, спорідненої з 
JІИТ. dag\lis <<ЩИГОЛЬ>>, ЛТС. dadzїtis «ТС. •>, 
(букв.) <<будячник•> (пор. лит. dagys <<бу
дяк•>), оскільки щиглі охоче живляться 
насінням будяка. - Фасмер lV 498; 
Преобр. 11, вь1п. последний 115; Bruckпer 
545; Machek ESJC 576; Schuster-Sewc 
1420; Skok ІІІ 414. 

щИголь2 <<удар пальuем•>, щuглик 
<<ТС.•>; - експресивне утворення на ос

нові вжитої в переносному значенні на
зви птаха щuголь, щuглик під впливом 
щелuти, щипати і под. 

[щИкати] <<ковтати, хлипати; гика
ти (видавати уривчасті звуки, спричи
нені спазматичними рухами грудочерев
ного м'яза)•>, [ ЧUКавка) <<ГИКаВКа•>, [щu
кавка) «ТС.•>;- р. щикать <<щипати•>, бр. 
шчьtкаць «ТС.•>, п. czkac <<ГИкати•>, [szczkac] 
<<ТС.•>, czknq_c никнути•>, ст. szczknq_c 
«ТС.•>, Ч. stkati <<ГИКаТИ•>, СЛU. stkat' <<рИ
даТИ, ГОЛОСНО nлакати, ГОЛОСИТИ•>, ВЛ. 

SCUkac «ТС.>>, М. штука <<ГИКаЄ•>, СХВ. 
штуцати никати», штукавица <<гикав
ка•>; - ПСЛ. [scьkati, SCUc'ati) Є звукона
слідуваЛЬНИМИ утвореннями. - Brilckner 
78, 683. - Пор. чик3 , чИкати. 

[щикач] (орн.) <<сірий сорокопуд, 
Lanius exubitor L.•> ВеЛ; - звуконаслі
дувальне утворення; назва мотивується 

криком птаха, подібним до чек-чек; 
пор. інші його назви чикотій, чик, чак, 
шикач. - Птиuь1 СССР 419-420. 
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[щИкель] (орн.) <<щиглик, Carduelis 
carduelis L., Fringilla carduelis L.•> ВеНЗ, 
[щедлик] (орн.) <<в'юрок, Serinus serinus 
L., Fringilla serinus•> Г, Шарл, [щенглік] 
(орн.) <<щиглик, Carduelis carduelis L. 
(у ВеНЗн: Fгingilla carduelis L.)•> ВеНЗн, 
[щедрик] (орн.) <<в'юрок, Serinus serinus 
L.» Шарл; - п. szczygiet; - запози
чення з польської мови; п. szczygiet 
<<щиголь•>, що зазнало фонетичних змін 
при запозиченні, етимологічно пов'яза
не з укр. щuголь. - Фасмер lV 498; 
Brilckner 545. - Див. ще щИголь'. 

[щикніти] <<бути скупим•>, [щікніти] 
<<бути скупим; злидарювати•> Нед; -
утворення, можливо, споріднене з щИ
кати <<ковтати; хлипати, гикати•>; пор. 

у семантичному плані глитай від гли
тати; пор. також фонетично й семан
тично близьке до [ щікніти] <<ЗJІИдарю
ватИ•>, [цкн{ти] нерпіти злидні•> О. -
Див. ще щИкати. 

щИколотка <<Кісточка•>, [щuколод
ка, щuколоток] «ТС.>>, [ чuколоток] <<Кі
сточка, щиколотка; колінний суглоб, колі
НО•>, [чuколодок, ЧUКОЛОНОК) «ТС.>>;- р. 
щИколотка, (заст.) щИколоток, (розм.) 
щuколка, бр. шчь'tкалатка; - псл. 
[ *sCikokolt"Ьka]; - неясне; зіставлення з 
р. лодь'tга <<Кісточка•> (Горяев 429), з лат. 
ciccum <<серuевина плода з насінням•> (Го
ряев 430), що походить від гр. хіххос; 
<<ТС.•>, яке також вважають запозиче

ним (Walde-Hofm. І 241; Boisacq 454; 
Eгnout-Meillet 212), а також з р. ще
к6лда сумнівні; розглядалося як фоне
тичний варіант р. l чикалка] (від чuкать 
(<бити палиuеЮ>> ). - Фасмер rv 507; Чер
НЬІХ 11 435. 

[щИкор] (орн.) <<ЧИкалка лучна, Sa
xicola rubetra Bechst.•> Нед; - звукона
слідувальне утворення; пор. синонімічну 
назву чuкалка, що мотивується харак
терним криком птаха: туї-чек-чек. -
Птиuь1 СССР 449. 

[щилЮчка] (бот.) <<кропива, Urtica 
L.•> Мо; - очевидно, експресивне утво
рення на основі первісного *жалЮчка 
{під впливом щеміти і под.) з огляду 
на жалючу дію рослини. - Див. ще 
жало. 
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[щимкИ] (мн.) <<Лещата•>, [щuмка] 
<<Лещата, затискач, прес•> Нед; - р. 
[щемкu, щомь't] (мн.) <<дерев'яні леща
та•>. [щемuло, ще,илс5] «ТС.•>; - утво
рення, похідне від дієслова *щемuти 
<<СТискатИ•> (пор. защемuти, прище
мІіти і т. ін.); первісне 3Начення слова 
<<знаряддя для защемлювання, затискан

ня•>. - Булаховський Вибр. пр. 11 250. -
Див. ще щеміти. 

[щишільник] (бот.) <<Жовтозілля, 
Senecio jacobaea L.•> Mak; - похідне 
від щитіти, можливо, через те, що час
тинки рослини чіпляються (прищіплю
ються) до шерсті тварин. - Нейштадт 
571.- Див. ще щипати. 

[щипапіча] (ент.) <•щипавка зви
чайна, Forficula auricularia L.•>, [щи
пипіча], [щuпіпіча] ВеНЗн, [щіпипіча] 
<<ТС.•> ВеЛ; - не зовсім ясне; можливо, 
експресивне утворення на основі діє
слова щипати (rюр. наукону назву ко
махи щuпавка звичайна); не виклю
чено також, що це експресивна видо

зміна іншої назви цієї комахи [щипа
вuця], пор. ·,-, наукову і діалектні назви 
[щипdк], [щипалка], [щипиця], [щип
ляк], [щuпчик]. -Див. ще щипати. 

щипати <<Сильно затискувати, защем
ляти пальцями, дзьобом і т. ін. шкіру 
тіла; діючи, впливаючи на що-небудь, 
викликати в когось відчrття болю•>, 
[прищибнути] <<Затиснути•>, Іщuпа] <<скіn
ка, тріска; клішня рака•>, [щипавuця] 
(ент.) <<щипавка звичайна, Foгficula auri
cularia L.•>, щИпавка (ент.) <<Forficula 
auricularia L.•>, [щипак] <<ХВоробJrивий на
ріст у роті; (ент.) щипавка звичайна, For
ficula auricularia L.; (ент.) турун, Carabus 
thoms.•>, [щuпалка] (ент.) <<Щипавка•> 
ВеНЗн, ВеБ, [щипало] <<КЛішня рака•>, 
[щuпальці] <<щелепи в комах•>, щuпанка 
<<Особливий вид мережоК•>, [щипець] (бот.) 
<<костриця Беккера, Festuca ovina var. 
beckeri Schmalh.•>, [щипиця] (ент.) <<ЩИ
павка•>, щuпка <<щипання; невеличка кі
лькість чогось•>, [щuплик] (зоол.) <<ВИд 
скорпіона, Chelifeг•>, Нед, [щиплЯк] (ент.) 
<<щипавка•>, щипок, щищjн <<ТОЙ, хто 
щипле•>, щuпці, [щuпчикJ (ент.) <<щи-

щир 

павка звичайна•>, [щіпавка] (ент.) <<ТС.•> 
ВеБ, [щіпка] (ент.) <<рогач, рогатий жук•> 
Л, [щіплячок] (ент.) <<щипавка звичайна•> 
ВеНЗн, щипальний, [щипdтий] <<ТОЙ, 
ЩО щипає•> Нед, щипучий, защіпка, 
[прищибнути] <<Затиснути•>, [прuщіпка] 
Нед, [ущипка] <<Шкода; ущипливе слово•> 
ТЖ, [ущіп] <<ЩИПОК, УЩИПЛИВе СЛОВО•> 
Шейк, lущіпок] «ТС.•> тж, ущuплuвий 
СУМ, Нед; - р. щипать, бр. шчьтdць, 
П. szczypac, Ч. stipati, СЛЦ. stipat', ВЛ. 
scipac, НЛ. scipas, болr. щuпя <<ЩИПаЮ•>, 
м. штипе <<ЩИПаЄ•>, схв. штітати, слн. 
scipati «ЩИПаТИ; щеміТИ>>, ЦСЛ. ШТНПАТН 
<<ЩИПаТИ•>; - ПСЛ. sCipati <<ТС.•> < іє. 
*skel(p)-/skoip-/skip- <<різати, відокрем
лювати•>; - споріднене з лит. skiepti 
<<Відокремлювати, робити отвір•>, skypata 
<<Невеликий шматочок, крихта•>, лтс. 
s~ibit <<ЩИПаТИ•>, s~ipsna <<Пасмо, пучок; 
щіпка, пучка•>, s~ipsta, s~ipuosts, :'фpstiQs 
«ТС.•>, а також зі щепuти, щепта.- Фас
мер IV 507; Bri.ic~neг 545-546; E?orys 
600; Machek ESJC 626; Schuster-Sewc 
1421; Skok ІІІ 414-415; Zubaty AfS!Ph 
16,415, St. а сі. 119.- Пор. щепИти, 
щепта. 

[щипець] (бот.) <<Костриця овеча (тип
чак овечий), Festuca ovina L.•>; Mak; -
похідне утворення від щипати; назва 
мотивується, мабуть, тим, що рослина 
(трава) є добрим кормом для овець. -
Нейштадт 117. - Див. ще щипати. 

щиповка (іхт.) <<Cobitis•>, [щИпавка] 
«ТС.•>; - р. щипавка, болг. щипок 
«ТС.•>; - похідне утворення від щипати; 
назва мотивується легкими щипками, 

які робить ()Иба, стикаючись з людиною. 
lщипух] <<щупла гречка•> ВеБ, [щу

пух] <<ТС.•> ВеБ; - експресивне утво
рення, пов'язане з прикметником щуп
лий (див.). 

[щир] (бот.) <<щириця, Amaranthus 
L.; переліска, Mercurialis L.•>, [щирей] 
<<ШИриця•>, [щирий, щирийка] Mak, щи
рИця, [щирій Mak, щур ВеБ, ВеНЗн, 
Mak, щурець, ЩJJриця, щурій Mak І 
«ТС.•>; - р. [щирІ <<Переліска одноріч
на, Mercurialis annua L.; щириця хвос
тата, Amaranthus caudatus L.•>, п. 
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szczyr <<переліска однорічна, Mercurialis 
L.; щириця, Amaraпthus L.•>, [szczer, 
szczerzyca] «ТС.•>, Ч. stir <<ПерелісКа•>, 
ВЛ, scer, НЛ. scer, болг. щир <<ТС.>>, СХВ. 
штuр (<ЩИриця, Amaraпthus L.; пере
ліска однорічна, Mercurialis anпua L.•>, 
слн. scir <<щириця, Amaranthus L.•>; -
псл. sсігь; - припускається запозичення 
з двн. stir, stur <<цикорій; шпинат», хоч 
це зіставлення пов'язане з певними фо

нетичними труднощами. - Фасмер lV 
507; BrUckner 546. 

[щирак] (бот.) <<білий гриб, боро
вик, Boletus edulis Fr. ех Bull. (Boletus 
bulbosus Schaeff.)•> Mak; - утворення, 
похідне від щuрий <<СправжніЙ•> (у ро
зумінні <<НайкращиЙ•>); назва мотиву
ється тим, що білий гриб вважається 
найкращим із відомих їстівних грибів. -
Зерова 155. - Див. ще щИрий. 

щирець <<(незаймане) підгрунтя; чи
стий пісок; усе доброякісне; квінтесен
ція•>, [щирец] <<піщаний rрунт, на яко
му ніщо не родить Л; крупний пісок, 
який насиnають на дороги; нижній шар 
твердого піщаного rрунту ЛЖиТ», [щи
рина] <<незаймана середина•>, [щерец] 
<<розчин гJІини для штукатурки•> Л, [до
щuрця] <<до дна, до кінця•>; - п. szczyr 
<<Підrрунтя•>, [szczerzec] <<чисте ПОJІе, пу
стеля•>; - утворення, похідне від 

щuрий <<чистий, без домішок; справ
жніЙ•> (див.). 

щИрий <<чистосердий, одвертий; справ
жній, чистий, без домішок; ретельниЙ•>, 
щиростний <<справедливий; непідроб
ний•> Пі, [щирЯщий] «щирий, щиросер
дИЙ•>, щuрість, щирувати <<бути щи
рим; старатисЯ•>; - бр. шчь'tрьt <<ЩИ
рий; [чистий, відкритий]», п. szczery, 
ст. szczyry <<чистий; справжній; голий; 
ЩИрИЙ, ОДВерТИЙ•>, Ч. ciry <<ЧИСТИЙ; прозо
рИЙ•>, сJІц. Ciry <<чистий; суцільний; справ
жніЙ•>, НЛ. sciry <<ЧИСТИЙ, спраВЖНіЙ; ЩИ
рИЙ, простиЙ•>, цсл. штн~'l. <<цілий, не
займаниЙ•>; - псл. [sсігь] < іє. *(s)kеіr
<<чистий; справжніЙ•>; - споріднене з 
ГОТ. skeirs <<ЯСНИЙ, ЯВНИЙ•>, СВН. schfr 
<<ЧИСТИЙ•>, Н. schier «ТС.•>, алб. hir <<МИ
ЛіСТЬ Божа•>, ірл. cir <<чистий•>, можли-
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во, також із гр. crxipov <<біла парасолька 
(від сонця)•>; висловлювалася думка про 
спорідненість із широкий (BrUckner 544); 
припущення (Uhlenbeck AfSIPh 15, 492; 
Uhlenbeck 94; Torp 462) про германсь
ке походження слова малоймовірІjе. -
Фасмер lV 507 -508; Mache~ ESJC l 03; 
Holub.-Kop. 93; Schuster-Sewc 1421; 
Mikl. EW 343; Trautmann 264. 

щИрити (зуби) <<вишкірятися; по
сміхатися•>; - р. щерить <<(про зуби) 
скалити, щирити; наїжачувати (шерсть, 
щетину)•>, бр. шчарЬlЦЬ <<ВИШКірЯТИ (зу
би); [вирячувати (очі)]•>, п. szczerzyc <<(про 
зуби) ЩИрИТИ•>, Ч. st{riti <<ЩИрИТИСЯ, ВИ
шкірЯТИСЯ•>, [sCirit se] <<ЩИрИТИСЯ>>, [cerit], 
СЛЦ. cerit', [sterit'], ВЛ. sceric, НЛ. sceris 
«rc.•>, болг. (о)церя (зоби) <<вищиряю 
(зуби)•>, м. цери ее <<ВИшкіряється•>, схв. 
церити <<ЩИрИТИ»; - ПСЛ. [sciriti, sce
riti]; - споріднене з двн. scёran <<стригти; 
відокремлювати•>, лит. sklrti <<Відокрем
лювати, виділяти, розлучатися•>; перві
сне значення, на думку Махека, який 
вважав корінь *(s)ker- варіантом кореня 
*skel- (скала, щілuна і под.), мало бу
ти <<Відкривати,ся, як щілина, тріщина•> 
(Machek ESJC 627). - Фасмер lV 
504-505; BrUckner 544; Borys 597; 
Веrп. І 126; Pokorny 938-940. - Пор. 
шкірити. 

щит <<ручний предмет у давньому 
спорядженні воїна для запобігання ударів 
холодною зброєю; [гребінь стріхи на 
хаті; трикутний бік даху; вершок рос
лини Г; фронтон ЛЖит]•>, [щитечни
ця] (ент.) <<ВИД блощиці, Tetyra•> Нед, 
щuтик <<частина тіла комахи; [покрит
тя замка з отвором для ключа] Нед•>, 
[щитuще] <<стрімкий гірський хребеТ» 
Нед, щитівка (ент.) <<Diaspidida», щИт
ник (ент.) <<Pentatomida; майстер, що 
виготовляє щити•>, [щuтчик] (ентJ <<ЩИ
тоноска Cassida L.•> Нед, [щіток] <<сіда
ло, край горища, де сідають кури•> Ва, 
[защ_uта] <<оборона, захист•> Она, [зdщu
токJ <<захист від вітру, захисток (у ви
гляді паркану або живоплоту)•> Нед, 
щитковuй, [щитнuй] <<затишний, без
печний; щільний» Г, щитовuй, щитuти 



щитати 

<•захищати•>, [щитовати] <•покривати, 
утворюючи гострий край, виступ•> Нед, 
[защитuти] <•оборонити, захистити•> Она, 
[общuтити] <•захистити•> Г; - р. щит 
<•ЩИТ (у прямому й переносному розумін
нях)•>, бр. шчьtт <<щит; (архіт.) шпиль•>, 
др. щит'Ь <<щит; захист•>, п. szczyt <<вер
ховина; СТ. ЩИТ», Ч. stft <<ЩИТ», СЛЦ. stft 
<•щит; вивіска; фронтон; верховина (го
ри)•>, BJI. skit «ЩИТ; охорона, ЗаХИСТ•>, 
НЛ. scft <<ЩИТ; захист; протекціЯ•>, болг. 
щит <•щит; (перен.) захист; [рухома 
частина в кузові воза]•>, м. штит <•щит; 
(перен.) захист•>, схв. штйт <•щит; аба
жур; козирок; парасолькаt, СЛН. s~N 
<<ЩИТ•>, СТСЛ. ШТН'Т"Ь <•ТС.>>; - ПСЛ. S~it'Ь 
(< *skel-t-); пов'язується з іє. *skei- <•ді
лити, відмежовувати•>, *(s)kei- <<Відділяти, 
краяти•>; - споріднене з лит. skietas 
<•перекладина на бороні, бердо•>, лтс. 
s~iets (<бердо•>, s~ieta нрудна кістка в 
гусеЙ•>, прус. scaytan <<ЩИТ», ірл. scїath, 
кімр. ysgwyd, лат. scotum (< *skeu-t-) 
«ТС.•>; зіставлення з гот. skildus <•ЩИТ•> 
(Брандт РФВ 24, 193; Machek ESJC 
627), хоч у принципі можливе (Труба
чен 3тимология 1968, 250), потребує 
додаткової аргументації; недостатньо об
грунтовані припущення (Шахматов AfSIPh 
33, 92; Lehr-Sptawinski RSI 18, 6) про 
кельтське походження слова; сумнівним є 
пов'язання з дінд. kheta <•ЩИТ», як і при
пущення про неіндоєвропеjіське похо
дження слова (Machek ESJC 627); є ду
мка (Bruckner 546) про запозичення прус. 
staitan <<ЩИТ•> з польської мови. - Фас
мер rv 508; Преобр. ІІ, ВЬІП. последний 
119-120; Borys 600; Trautmann 264; Pe
derseп Ке/ t. Gr. І 58, 76; Pokorny 921. 

[щиніти] <•лічити, рахувати•>, [що
тувати] «ТС.•>, [розщитатиІ <•розра
хувати; розрізнитИ•> Нед, [рощитати] 
«ТС.•> Нед, [счот] <•лічба; рахунок•> Нед, 
Бі, [щот] нс.t, [щати] (мн.) <•рахівни
UЯ•>, [ш6тник] ·<•арифметик•>, [шотниця] 
<•арифметика•>, [шотчик] <<ТОЙ, що вміє 
добре лічити; знавець арифметики; учи
тель аr:ифметики•>, [розщот] <<розраху
нок•>, lщотнuчий] «аJ?ифметичний; лі
чильний., [нещетний] <<незчисленний• 

щі ль 

Нед, [щотом] (присл.) «числом, у кіль
кості•> Нед, [нещот] (присл.) <•небагато•> 
Ж; - р. считать <<Лічити, рахуваТИ•>, 
бр. [шчотаваць] <•ТС.•>, др. с'Ьчьтати 
<•полічити, порахувати•>, п. ст. sczysc 
<<ЗЛічити, зрахувати•>, ч. s~itat (мат.) 
<•складати•>, слц. s~itat' (мат.) <<скласти; 
злічитИ•>, болг. счzітам <<уважаю, гадаю•, 
цсл. С'l.ЧЬ.тАтн; - утворення, що про

довжує др. С'Ьчьтати, яке пов'язане з 
дієсловом чисти, чьту <<Лічити, раху

вати; читатИ•> (пор. стсл. чнстн, чь.тж 
«ЧИТаТИ; ШаНуВаТИ•>, укр. читати); не 
виключено, що в українській мові слово, 
принаймні, частково підтримане російсь
ким впливом. -Див. ще читати. 

[щйтний] <<Затишний, безпечний; 
щіЛЬНИЙ; ТОЙ, ЩО ЩіJІЬНО Щ>ИХОДИТЬСЯ 
(про засуви)•> Г, Бі; - бр. [шчь'tтньt] 
<<щільний, добре укріплений; захищений 
від зовнішнього впливу атмосфери•>, слн. 
sciten <<захисний, заnобіжниЙ•>; - похід
не від слова щит; як семантичну па

ралель пор. укр. захист - захиснИй 
<•захищений од вітру; затишниЙ•>. -
Див. ще щит. 

щиточник (постійний) (бот.) <•Par
melia (parietina) Нед, Physcia (parie
tina) КгЬ., (Parmelia) Mak•>; - калька 
латинської назви рослини Parmelia, утво
реної від parma <•ЩИТ•>. -Див. ще щит. 

щівнйк - див. щава. 
щілИна - див. щіль. 
щіль (ст.) <<Вузький довгастий отвір; 

шпара•. [щелuна] <•щілина, шпарина•> 
Нед, [щилИна] нс.•> Пі, щілИна <<Шпа
рина; ущелина, міжгір'я• СУМ, Г, Нед, 
щілка <•зменш. від щіль; (заст.) рядоК•>, 
щілювання, щілИнний, щілИстий, 
[щілковатий] <<пористий, шпаристиЙ•> 
Нед, И{ілЯ.стий, щільний, щільнуватий, 
[щілка] (присл.) <<аж при землі•>, щіль
ніти, щільнішати, [пощіляний] <<потрі
сканий, увесь у щілинах•>, прощілина, 
розщелина, розщілина, ущелина, уще
листий, ущіЛьнювати; - р. щель <<щі
лина•, бр. [шчЗлка], шчьіліна, п. 
szcze/ina <<ТС.>>, СЛЦ. ste/ina <<Тріска, СКі
ПКа, ПОЛіНО, ПаЛИЦЯ>>, СЛН. S~a/ja <<ула
МОК, скалка•>; - ПСЛ. sсе/ь <<ЩіЛИНа•>; -

511 



щільний 

споріднене з лит. skelti <<розколювати•>, 
sklltis <<В)дкраяний кусень•>, skyle <<діра•>, 
ЛТС. S~e\t <<рОЗКОЛЮВаТИ•>, skё\e <<Відко
ЛОТИ8 шматок; розріз іззаду на капта
ні•>, S~elis <<Назва порога на р. Айвіекс
те, який розсікає воду на два струмені•>, 
дісл. skilja <<розділяти, розколювати•>, 
гр. охаЛЛw <<рубаю, рию•>, сірл. scailt 
<<Щілина, тріщина•>, лат. scalpo <<дряпаю, 
скребу, чешу, вирізаю, довбаю•>, вірм. 
~elum <<розколюю•>, хет. iskallai- <<ламати, 
розривати•>; і є. *(s)kel- / (s)kol- <<різати, 
розсікати•>; припускається, що початкове 

sk- у цих формах є наслідком давньої 
метатези в *ks-, нульовому ступені ко
реня *kes-/kos- в індоєвропейській 
прамові (Мельничук Зтимология 1966, 
220-221 ); інші варіанти тієї самої основи 
репрезентують скала, скеля. - Фасмер 
IV 501; Bri.jckner 543; Borys 596; 
Machek ESJCS 512; Trautmann 264; 
Muhi.-Endz. IV 25-26, 32, 39, 40; Boga 
RR І 487, ІІ 623, ІІІ 720; Matzenauer LF 
12, 169; Persson KZ 33, 285; Pokorny 
923. - Див. ще коса2 , чесати. -
Пор. скала', скеля. 

щільний <<Міцно з'єднаний, густиЙ•>, 
щільнуватий, щільніти, щільнішати, 
защільник <<герметично закривана скринь
ка•>, ущільнювач, ущільнювати; - бр. 
шчь'tльньt <<Тісний, щільниЙ•>, n. szczelny 
не.•>; - утворення, похідне від щіль; 
первісне значення, очевидно, було <<Щі
лЯстиЙ•>. -Див. ще щіль. 

щільнИк <<стільник•>, [щільнИцяІ 
«ТС.•>; - не зовсім ясне; можливо, пов'я
зане зі щіль, щілИна як найдавніша на
зва стільника (пор. Shevelov Hist. phonol. 
688) - Пор. стільнИк'. 

[щінкИ] (мн.) <<петельки (для rудзи
ків)•> Нед, [защінкаІ <<петелька (для rу
дзика)•> Ж, [защінкатися] <<застібнути
ся•> Ж; - неясне. 

щіпка <<Пучка (невелика кількість 
чогось, узята трьома пальцями)•>; - п. 
СТ. szczypka <<Пучка, щіпка•>, Ч. stipka, 
stipec, СЛЦ. stipka <<ТС.•>, ВЛ. scipka <<Пучка 
(тютюну)•>, HJJ. scipka <<Пучка, щіпка•>, 
болг. щИпка <<щіпка; прищіпка; закол
ка•>; - фонетичний варіант первісного 
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*щИпка (пор. укр. ЩІіпочка <<шматочок; 
крихітка•> ), похідного від щипати; отже, 
первісне значення слова не, що вщи
пується (береться пучками)•>. - Див. ще 
щипати. 

[щітка] (бот.) <<клаварія жовта, Cla
varia flava Schaff. Г, Mak; букова (кал
чак) Hydnum erinaceum Bull. Mak•>, [щіт
ксін) <<Клаварія жовта•>, [щітканя) (па
лочна) Mak, [щіткованець] «ТС.•> Mak, 
ВеНЗн, [щіточки) (мн.) <<Черсак лісо
вий, Dipsacus sylvestris L.•> Пі, [щітчи
на] <<Черсак, Dipsacus L.•> - р. !щетка] 
<<сафлор красильний, Carthamus tinctorius 
L.; костриця овеча, Festuca ovina L.•>, 
п. [szczotka] <<черсак, Dipsacus L.•>, ч. 
stetka, СЛЦ. stetka, ВЛ. scetka, НЛ. scotka, 
[scetka, scetka], схв. штетица, слн. 
scetfca <<ТС.•>; - ПСЛ. (scet-ьka, *scetica]; -
пов'язане зі щіть, щетИна; назва рос
лини мотивується щетинястим листям 

або гострим суцвіттям (черсак, Dipsacus 
L.), що використовується як щітка в 
сукновалів. - Нейштадт 117, 524; 
Machek Jm. rostl. 225. - Див. ще 
щетИна. 

щіть <<щітка; [чесалка, гребінь Г1•>, 
щітка, щіткар, щіткарня <<майстер
ня щіток•>, щіткарство <<професія щіт
каря•>, щіткувалка <<машина, що ви
робляє щітки•>, [щітнИк) <<держак щіт
ки (у штукатурів)•>, [щітЯк) <<щітка (у 
маляра)•>, [щеть) <<Щітка для чесання 
льону•>, [щітИти] <<чесати щіткою пря
диво•>, [щіткувати) <<ЧИСТИТИ ЩіТКОЮ>>, 
[защітитися) <<густо вирости (про мо
лоду траву)•> ВеНЗн; - бр. шчзць; -
псл. *s-ьсеtь <<Гребінь; щетина•>; - сnо
ріднене зі щетИна (див.). 

що (займ., спол.), [шо] <<ЩО•>, [што] 
<<ТС.•> ВеЗа, щокати, ш6кати; - р. 
что (фонет. што), [штё, ште, шта, 
що, щё], бр. што, др. чьто <<ЩО•> (займ., 
спол.), п. со, ст. czso (займ.), [со] (сnол.), 
ч. со, ст. cso (займ.), слц. со, [(ех.) со], 
BJJ. sto <<ЩО•>, НЛ. СО, полаб. CU (< *сьsо) 
(займ.), болr. що (фонет. што), м. што 
<<ТС.•>, схв. што (займ., спол.), стсл. чь.то 
<<ЩО>> (займ.); - ПСЛ. сьtо; - утворИЛО· 
ся поєднанням займенника *сь <<ЩО•>, 



що-

зб:реженого в укр. [нич] <<Нічого•>, із 
заименником to, с. р. від *tь, укр. той; 
укр. що, як на це вказують дані україн
ських і російських говірок, розвинуло
ся з др. чьто; сумнівне виведення укр. 
що (Соболевский Лекции 108, 202) від 
*сьsо, *ceso (род. в. одн. займенника 
*сьtо), що лежить в основі п. со (< czso), 
ч. со(< cso), слц. [(ех.) со], нл. со, полаб. 
cu.- Фасмер IV 374.- Див. ще нич, 
той. 

що- (у словах типу щовечора, що
днЯ, щороку);- р. [что] (что день 
<•щодня, щоденно•>), бр. што- (штогод 
<•щороку•>, штодзень «щодня•> і под.), 
п. со (со godziпa <<щогодини•>, со dzieri 
«щодня», со rok «Щороку•> ), ч. (заст.) со
(согоспІ <<ЩорічниЙ•>, соtуdеппі <•щоти
жневий•>), слц. со(-) (cochvfl'a <•постій
но, ЩОХВИЛИНИ>>, Coraz <<ЩОразу•>, СО rok 
<<щороку•>, со den <<щодня•> ); - утво
рення, що виникло із займенника (спо
лучника) що внаслідок контамінації двох 
конструкцій - що вечір і кожного ве
чора, можливо, також через проміжну 
конструкцію, що кожного вечора, яка 
згодом зазнала семантичної конденса
цїі. - Див. ще що. 

щоб (спол.) «Показник приєднання 
підрядних цільових і додаткових ре
чень•>, щобИ Г, Нед, шобй тж; - р. 
чтобьt, чтоб, бр. [(ех.) штаб], др. 
что бьt, что б'Ь, п. [соЬу, соЬ] не.•>, ч. 
[соЬу] «Немовби, начебто•>; - резуль
тат лексико-семантичної конденсації сло
восполучення что бьt (< *чьто бьt, что 
б'Ь), успадкованого з давньоруської мови; 
др. (пізнє) что бьt, что б'Ь складається зі 
сполучника что (< чьто) <•ЩО•> і частки 
бьt (> бь) <•би, б•>. - Див. ще би, що. 

[щовб] <•стрімка вершина гори, бес
кид Г; вершина гори; верховіття, вер
шок дерева ВеЛ•>, [щоб] <•Вершина го
ри, вершок дерева•> ВеЛ; [щовба, щолба] 
<•СТRімка вершина гори, бескид•>, lщом
бур] «Вершина гори•>, [ущовб, ущолб] 
<<скеля, бескид•> Нед, Шейк; - р. [(півн.) 
щолоб] <•Червона глина•>, п. [szczotb] <•Че
реп тварини•>; - псл. [ *sсьІЬь] (< *skьІЬь); 
- зіставляється з дісл. skjqlf <•височина; 

щоrла 

обмілина•>, дангл. scielf <<Вістря, зубець•>, 
англ. shelf <<полиця; обмілина•>, які пов'я
зані з іє. *skel- <•бити, колоти•>. - Фас
мер rv 509. - Див. ще скала•, щіль. -
Пор. чолопок. 

[щововкнути] <•Запищати, засвисті
ти, з?цвіfінькати (про пт?хів)», [ща
вокнути <<ВИДаТИ звук, ПІДНЯТИ шум, 

галас•> Нед; - утворення, яке виникло 
на основі звуконаслідувального вигуку, 
що імітував, зокрема, голос якогось пта

ха; пор. вигук хавсів на позначення кри
ку перепела, звідки хавсів кати <•кри
чати» (про пеrепела). 

[щовпати «Вигладжувати, рівняти•> 
Нед; - експресивне утворення, спорід
нене з [човпти] <•Товкти, бити•>; пор. у 
фонетичному плані щебрець і чебрець. 

щоrла1 «високий стовп на кораблі 
(для вітрил і под.)», щогловИк, щоглИ
стий; - р. [щеглсі] <<щогла, стовбур, 
брус, жердина для прапора•>, [щогла, 
шогла, шсігла] <•щогла•>, др. шьгла, 
шегла <<сходи з однієї колоди із заруб
ками•>; - очевидно, утворення з первіс
ного шогла як закономірного рефлексу 
др. шегла, що походить від дшв. *sigla 
(пор. дісл. sigla) <<щогла•>, пов'язаного з 
дісл. sёgl, шв. segel <•вітрило», які пев
ної етимології не мають; можливо, зво
дяться до кореня іє. *sek-, відбитого в 
псл. *sekti, укр. сіктИ; отже, первісне 
значення слова <•Відрізаний (відсічений) 
шматок, смуга полотна•>; менш вірогідне 
Пов'язаННЯ укр. щогла З Ч. stihJy <•Струн
КИЙ, худиЙ•> і з р. щёголь (Ильинский 
РФВ 73, 298), з н. Staпge <•жердина•>, 
Stengel <<Стебло•> (Горяев Доп. 1, 58). -
Фасмер IV 464, 497-498; Matzenauer 
340; Vries NEW 467, 474; Кluge-Mitzka 
697. - Див. ще сіктИ. 

[щоrла2 ] (бот.) <•ялиця біла (щогло
ва), Abies аІЬа МіІІ. (Abies pectinata 
DC.)•> Mak; - назва виникла в резуль
таті семантичного переносу на ялицю 

слова щогла <•стовп на кораблі•> у зв'яз
ку з тим, що їі стрункий стовбур вико
ристовується для виготовлення щогл 

(пор. наукову назву рослини ялu~я -
біла щоглова). -Див. ще щоrла. 
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щоrоль 

щоrоль, щ6глик -див. щИ:rоль 1 • 
ЩОДО кого, чого ( ПрИЙМ.) <<СТОСОВ

НО•>; - п. со do (wiadomej сі sprawy) 
«щодо (відомої тобі справи)•>, ч. со do 
<<щодо•>, CJJU. со do «ТС.•>; - складний 
прийменник, утворений унаслідок по
єднання сполучника що з прийменни
ком до (можливо, шляхом скорочення 
конструкuії типу що стосується до ... ); 
не виключено також, що український 
складний прийменник щодо виник як 
калька польського прийменникового 
словосполучення со do. - Див. ще 
ДО 1 , ЩО. 

щойно <<Тільки що; ледве, як тільки; 
ТіЛЬКИ•>; - утвореННЯ, ЩО ВИНИКJІО В ре
зультаті семантичної конденсаuїі слово
сполучення що іно <<ЩО тільки (лиш)•>. -
Див. ще іно, що. 

щока <<частина обличчя від вилиuі 
до нижньої щелепи•>, [щека] <<щока•> ВеБ, 
[пращока) <<щочище•> Нед, щічний, що
катий, защічний; - р. щека, бр. шча
ка, П. [szczeki, SZCZ~ki, szczoki] <<ЩОКИ>>, 
szcz~ka [<<щелепа, вилиuя•> ]; - псл. [sce
ka] < *skeka; - етимологія не з'ясова
на; припускалася спорідненість із дісл. 
skegg <<борода; закінчення носа кораб
ЛЯ•>, skagi <<МИС•>; сумнівне зближення 
(Горяев 428) з р. [щегла] <<Вилиuя; зябра 
(одн.)•>. - Фасмер IV 499; Чернь1х ІІ 
431; Borys 598. 

[щолок] <<луг (гідроксид металів), ви
білювальний засіб ДJІЯ прання•> Нед, [ще
лак] <<ТС.>> ТЖ, [щолока) <<деКОКТ, Відвар>> 
тж, [ущолочати] <<Відстоятися, устоя
тися•>; - р. щёлок <<ЛУГ•>, бр. [шч6лак] 
«ТС.•>; - не зовсім ясне; найімовірніше 
виведення від нн. Schбllбge <<Пральний 
луг•>, складного слова, утвореного з ком

понента Schбl- від нн. schбlen <<nолос
кати•> (снн. schбlen <<Текти, nлюскати; по
лоскати•> ), спорідненого з дісл. і сл. [шв.] 
skola <<полоскати•>, норв. [skola] <<Плюс
кати•)., дісл. skylja <<nолоскати•>, шв. skolja 
«ТС.•>, лит. skalauti <•мити, прати, поло
скати•>, і з комnонента нн. Lбge (нвн. 
Lauge) <<ЛУГ•>; менш вірогідне nов'язан
ня з дісл. skilja <<роз'єднувати•> (Грот 
AfSIPh 7, 140). - Фасмер IV 501; Чер-
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нь1х ІІ 432; Преобр. ІІ, вьш. nоследний 
116; Горяев 429; Mikl. EW 342; Mat
zenauer 341; Vries AEW 497, 509. -
Див. ще луr2 • 

щолопок - див. чолопок. 
· [щолпак] <<щиголь (удар)•> До; -

очевидно, споріднене з човптИ <<бити•>; 
щодо чергування щ і ч пор. щебрець і 
чебрець, щодо ол і ов пор. толк і 
товк; пор. також р. щелч6к. - Див. 
ще човптИ. 

щомоrа <<скільки можна, по змозі; з 
усієї сили•>; - складне утворення із за
йменника що і дієслівної форми м6га, 
що продовжує давньоруський активний 
дієприкметник мага від дієслова мочи, 

укр. могтИ. - Див. ще моrтИ, що. -
По(.). якомоrа. 

[щонь-тонь] <<Принаймні трохи, про
те дещо•> Нед, [шонь-тонь] <<Що-небудь•> 
ВеБ; - неясне. 

[щопки] (мн.) <<стебла•>; - неясне. 
щопта, щ6патка, щоп6тка - див. 

ще пта. 
ЩОТЬХУ <<ЩОСИЛИ, щодуху•>, чим тьху 

<<ТС.•>; - п. со tchu <<Щодуху»; - фоне
тичний варіант форми щодуху, пор. 
тхнути, зітхати, що так само спорід
нені з дух; палатальне т' у щотьху 
постало внаслідок звукового зближення 
з вигуком тьху. - Див. ще дохнути, 
тхнути, що. 

[щубрати] <<складати; вишукувати•> 
Нед; - неясне. - Пор. щурбати. 

[щувак] (орн.) <<соловей, Luscinia lus
ciпia L. (philomela auct.)•> Г, Шарл, 
ВеНЗн; - звуконаслідувальне утворення. 

[щувач] "наuьковувач•> Нед, - п. 
szczwacz <<доїжджачий, що наuьковує 
собак на полюванні», ч. stvac <<підбурю
вач; (перен.) палій», слu. stvac <<підбу
рювач, наuьковувач; собака, вишколе
ний для uькування звіріВ•>; - можли
во, споріднене з цькувати, але деталі 
неясні. - Див. ще цькувати. - Пор. 
щунЯти. 

[щудла] (мн.) <<диби, хідлі•> Нед, 
[щудлак] (орн.) <<Ходуличник (кулик дов
гоніг), Himantopus himantopus L. (Hypsi
bates himantopus)•>, [щудлач6к) (орн.) 



щука 

«ТС.•> Шарл, [шудлdтий) <<цибатиЙ•> 
Нед; - п. szczudfa (одн. szczudfo) <<мили
ці; диби, хідлі•>, ч. [stidla] <<дерев'яна нога, 
МИЛИЦЯ, диба>>, CJJЦ. stu\e (одН. stu\'a) <<ДИ
би, хідлі•>, схв. штj)ла <<дерев'яна нога•>, 
штj)ле (мн.) <<диби, хідлі•>; - запози
чене з німецької мови за посередництвом 
польської та чеської; свн. studel <<одвіроК•> 
споріднене з дісл. stuoill <<ОПора•>, днн. 
stuthli «одвіроК•>, які зводяться до іє. 
*st(h)a- <<СТОЯТИ•>. наявного також у псл. 
stati, укр., стати. - Bruckner 545; Ma
chek ESJC 625; Vries AEW 550, 555. -
Див. ще стсіти, стоЯти. - Пор. штуrля. 

щука (іхт.) <<хижа прісноводна риба, 
Esox lucius L.•>, [щЮка] <<щука•> ВеНЗн, 
ВеУг, щученЯ; - р. болг. щука (іхт.) 
<<Esox lucius L.•>, бр. шчупdк <<щука•>, 
П. (ст., діал.) szczuka, Ч. stika, СЛЦ. 
st'uka, ВЛ. scuka, НЛ. (scipjef]. полаб. 
st'aukolst'aiko (< *scuka), болг. щука, м. 
штука, СХВ. штука, CJJH. sct.Jka; -
псл. scuka, етимологічні зв'язки якого не 
зовсім ясні; очевидно, пов'язане з іншими 
назвами тієї самої риби, де при спільному 
nочатку основи в кінці замість -k- висту
пають -р-І -Ь- (пор. укр. [щупа], щупак, 
HJJ. scipje\ (< scupje\}, П. СТ. szczubiel, 
[szczubef]); нанвІрогідніше пояснення 
вихідного псл. *skeu-k- (*skeu-p-) < *skеu
<<гострий; різати•> (Младенов 698; Иль
инский РФВ 78, 204); заслуговує на 
увагу також спроба пояснити слово як 
запозичення фіно-угорського походження; 
пор. фін. hauki (ест. haug) <<щука•>, удм. 
tsipel «ТС.•> (Топоров-Трубачев 246-
247), у яких відображена прафінська па
радигма *tsaup- І tSauki, звідки, можли
во, псл. *scuk-І scup- І scub-; менш пере
конливі інші пов'язання: зі щупати 
(Младенов 698) ) щуплий (Brucknet 
545; Machek ESJC 626), із двн. sciuhen 
<<Лякати•>, н. scheuchen <<Відлякувати•> 
(ЧерньІх ІІ 437), свн. schulen <<Ховатися, 
чатувати, ВИГЛЯДаТИ•>, ірл. cui\ «СХОВаН
Ка•>, лат. obscOrus «ТемниЙ•> (Loewenthal 
WuS 10, 150), з коренем іє. *steig- «ві
стря•>, напр., у гр. оті~w <<КОЛЮ•> (Neu
hauser Wien. sl. Jb. І 111 ), з р. [ще
чить) <<Красти•> (Горяев Доп. 1, 59-60), 

щупати 

з вл. scu~ac (<рвати, смикати, щипати•> 
(Schuster-Sewc 1423-1424). - Коломи
ец Происх. назв. рь1б 94-97; Фасмер IV 
509-510; Преобр. rr. ВЬ!П. последний 120; 
Borys 599; Skok ІІІ 419. - Пор. щуп а. 

lщукулйця] <<маленька щучка•> Мо; 
- запозичення з румунської мови; рум. 
~tiucuЩa є зменшувальною формою слова 
~tiuca, що походить від болг. щука (фо
нет. штука) <<щука•> або схв. штj)ка 
«ТС.•>, етимологічно пов'язаних з укр. щу
ка. - DLRM 839. - Див. ще щука. 

щулити «(про очі) щурити; (про ву
ха у тварин) притискати до голови•>, 
щулитися «(про очі) щуритися; зко
цюрблюватися (від холоду тощо)•>, [ущу
лити) <<Натиснути•>, ущульник <<(столяр
ні) лещата•>; - очевидно, зводиться до 
іє. *(s)keu-1- <<різати•> і споріднене з іє. 
*(s)keu-r (звідки щурити). - Ильинский 
РФВ 78, 198-201; Фасмер IV 511.
див. ще щуfити. - Пор. кулити. 

[щунЯти <<цькувати•>; - р. [щунЯтьІ 
<<докоряти, картати•>, [щувdть) <<умов
ляти•>, бр. [шчунЯць] <<докоряти, карта
ти>>, П. SZCZUC <<ЦЬКуВаТИ•>, Ч. stvati, СЛЦ. 
stvat', BJJ. SCUWaC, НЛ. scwas, СЛН. scuti, 
SCUvati <<ТС.•>; - ПСЛ. (*scьvati, *scevati]; 
- можливо, похідне утворення від ви

гуку для нацьковування; припущення 

(Вегпеkег IF 10, 155) про спорідненість 
із двн. sciuhen (> свн. schiuchen) <<Лякати, 
відстрашувати•> сумнівне. - Фасмер IV 
509; Преобр. ІІ, вьш. последний 120; 
Bruckner 545.- Пор. цькувати, щувач. 

[щупа] (іхт.) <<щука звичайна, Esox 
lucius L.•>, щупсік <<щука-самець; щука•>, 
[щупелЯ) «щученя, щучка•>, !щупельІ 
<<щука•> ВеБ, ВеНЗн, [щупіль] «ТС.•> 
Нед, [щупаковатий) <<(кінь) з тонким 
животом•> ВеНЗн; - бр. шчупак <<щу
ка•>, п. szczupak, [szczubel], ст. szczubiel, 
НЛ. scipjel; - псл. scupa(-kь), *sсuрьІ-ь 
(-ЬьІ-ь) етимологічно споріднені з щука 
(див.). 

щупати «Мацати; [щипати, обривати; 
пастися Ме]•>, щуп, [щупак) «Залізна 
палиця•> Кур, щупальце, щупик, [щупка) 
<<пучка, щіпка•>, щупта «ТС.•>, неощуп
ний <<НевловимиЙ•> Нед; ~ р. щупать, 
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бр. шчупаць, др. щюп_ати «rоркат,ися, 
обмаuувати•>, п. ст., дtал. szczupac; -
nсл. [scupati] <<доторкатися пучками•>; -
очевидно, похідне утворення від іє. *skеu-р
<<вістря, кінчик (> пучка)•> (Трубачев 
КСИС 25, 99), яке може розглядатися 
як розширення нульового ступеня іє. ко
реня *sek-, наявного в псл. *sekti, укр. 
сіктИ; менш певним є зближення з дінд. 
chupati <<доторкається•> (Agrell BSI. 
Lautst. 39). - Фасмер IV 510; Черньrх ІІ 
437; Преобр. ІІ, вьш. последний 120-
121. 

[щупка] <<Кісточка у фруктах (сли
вах, яблуках, грушах тощо)•> ВеУг; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане зі 
щупати, [щупта] <<щіпка, пучка•>. -
Див. ще щупати. 

ЩУПЛИЙ <<ХУдИЙ, ТОНКИЙ•>, щуnлюва
тий, щуплЯвий, [щупний] <<ШУПЛИЙ•> 
Нед; - р. щ!)пльtй, бр. шчупльt, др. 
щюпл'Ь <<Слабкий, жалюгідниЙ•>, п. 
szczupfy <<Худорлявий, сухорлявий; (пе
рен.) невеликиЙ•>, ч. [stiply] <<Худорля
виЙ•>, ((мор.) st'up\y, st'oup\yJ, СJЩ. st'up\y 
«ТС.•>; - псл. [scuplь(jь)] <<Худий, тон
кий•> утворене від scupati <<доторкати
ся, щипати•>; менш імовірні пов'язання зі 
щур <<ПаuюК•> (Bruckner 545), рсл. *duplь 
<<трухлявиЙ•> (Machek ESJC 626). -
Фасмер IV 510; Преобр. ІІ, вьrп. послед
ний 120; Ильинский РФВ 18, 202; Черньrх 
ІІ 437; Borys 599. -Див. ще щупати. 

[щуптати] <<доторкатися; гладити•>; -
очевидно, похідне утворення від щупта 
<<пучка, щіпка•>. - Див. ще щупати. 

щупух - див. щипvх. 
щур (зоол.) <<ПaUIOt<, Mus rattus, 

Mus decumanus•>, щуренЯ, щурЯ, щурЯ
чий; - р. [щур] <<паuюк; дощовий чер
в'як•>, бр. [шчур] <<миша; щур, паuюк•>, п. 
szczur <<Шур, паuюк•>, ч. stir <<СКорпіоН•>, 
СЛU. st'ur «ТС.•>, ВЛ. SCUГa <<Шур, паUЮК•>, 
НЛ. (заст.) SCUГ (scurk] <<ТС.•>, боJІГ. щурец 
щвіркун; коник•>, м. штурец <<UВіркун•>, 
СХВ. штурак <•ТС.>>, СЛН. SCUГek <<Тарган; 
uвіркун•>, uсл. штурьць <<рі;:, тварин•>, 
шоур1> <<UВіркун; uикада•>; - псл. 

scurь; - не зовсім ясне; найвірогідні
шим є припущення (Топоров-Трубачев 
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247) про його фіно-угорське походження 
(пор. морд.-ерз. cejer <<МИШа•>, (cever], 
морд.-мокш. sejer, фін. hiiri, вепс. hir, ко
мі, удм. шьtр, уг. eger <<ТС.•>, що зво
дяться до пфін.-уг. *sil)ere > пфін. 
*s1re); менш вірогідні сnроби довести 
іє. походження слова, зокрема nов'я
зання з гр. ocxi3pQ<;; (< *oxcxup6<;;) «Ящір
ка•> (Machek ESJC 626-627), виведення 
з первісного jascuгь, що Іjібито зазнало 
скорочення (Machek ESJCS 514), пов'я
зання з JІИТ. skusti (l ос. одн. теп. ч. sku
tu) <<ГОЛИТИ>>, JІТС. skut <<ТС.•>, П. skubac, 
укр. скубти, псл. *sсuгь <<Ху_дий, струн
киЙ•> (Bruckner 545; Schuster-Sewc 1424), 
зіставлення з гр. охіоuрщ «білка•> (Штре
кель у Преобр. ІІ, вьш. последний 121); 
сумнівним видається зближення (Фас
мер IV 510) зі щур (орн.) <<Pinicola enu
cleator L.•>, ч. stir <<СКорпіоН•>, слu. st'ur 
<<ТС.>>, бОЛГ. щурец «КОНИК>>, СЛН. SCUrek 
<<ТС.•>, uсл. штоур1>. - Borys 599. 

щур2 (орн.) <<РіпісоІа enucleator L.; 
[берегова ластівка], Riparia гірагіа L. ВеБ; 
стриж ( серпокрилеuь), Apus а pus (в 
УРС: Apodes apusk щурик (орн.) <<бе
регова ластівка•>. [щурка] (орн.) «бджо
лоїдка звичайна, Merops apiaster L.•> 
Шарл, [щурок] (орн.) <<міська ластівка, 
Delichon urbica L.; бджолоїдка, Merops 
apiaster L.•> Шарл, щурЯ (орн.) <<пта
шеня щутра; [пташеня стрижа (серпо
крильuя)]•>, щурЯчий «ТОЙ, що стосу
ється щура; [той, що стосується серпо
крильuяJ•>;- р. щур (орн.) <<Pinicola enu
cleator L.~. бр. шчур <<ТС.•>, дf. щур'Ь <<на
зва птаха•>; - псл. {sсuгь; утворення 
від звуконаслідувального кореня sсuгь-, 
ЩО позначав щебетання. - Фасмер rv 
510-511; Преобр. ІІ, вьш. последний 
121.- Пор. щур. 

[щур3 ] <<предок, родоначальниК•> Нед, 
пращур <<далекий предок, родоначаль
ник; (перен.) давній попередник чого
небудь•>, прсі.щурка, прсі.щурівський; -
р. щур <<предоК•>, прсі.щур, бр. прсішчур 
«ТС.», др. пращур'Ь, пращюр-rу <<пра

прадід; правнук•>, п. praszczur <<Пращур; 
ст. правнуК•>, praskurz~ <<правнук•>, uсл. 
nрдштоур"~> <<ТС.•>; - псл. (рга)sсuгь; -
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загальновизнаної етимології не має; при
пускалася спорідненість з лит. prakur~jas, 
яке зіставлялося з гр. хі3рщ; <<сила, вла
да•>, х\Jрю<;; <<Пан•>, дірл. caur, cur <<героЙ•>. 
дінд. <;av1гas <<МогутніЙ•>, <;Liras <<сильний, 
героЙ•> (Трубачев Терм. родства 72-73; 
Mikl. EW 344; Bern. IF 10, 155); зістав
лялося також із шурин (Преобр. І 124; 
Младенов 696; Горяев 427), з р. чур 
(меня) (Желтов ФЗ 1876/4, 37), з 
чур-бdк, пов'язаним з псл. *сuгь <<межа, 
рубіж; символічне зображення предка
охоронuя•>, що походить з іє. *keur <<різа
ти, рубати•> (Лукінова З архаїчної лекси
ки // Київ. Полісся 79-83). - Фас
мер-Трубачев IV 386; Преобр. П, вьш. 
nоследний 81-82. -Див. ще чурбак. 

[щур4 ] <<мале худе порося•> Мо; -
утворене лексико-семантичним спосо

бом від щур <<Паuюк•> за зовнішньою 
подібністю. 

[щурбати] <<смикати, щипати (напр., 
траву)•> Нед; - неясне. - Пор. щуб
рати. 

щурити <<щулити (очі, [вуха]k -
р. щурить <<щулити (очі)•>, бр. !шчу
рьщьj «ТС.•>, п. szczurzyc «щулити (ву-

щ)Тчник 

ха)•>, [szczurzyc si~] <<Надиматися, наїжа
чуватися (у гніві)•>, болr. щур( ав) «Неро
зумний, [який не бачить доб(.)е]•> говір
ки Одещини; - псл. [scuriti]; можли
во, походить з іє. *(s)keu-r- <<різати•>, 
що є паралеллю до іє. *(s)keu-1- «ТС.•>, 
звідки nсл. sculiti, укр. щулити; за
пропоновані зіставлення зі щИрити (р. 
щерить) (Горяев 430) і з р. чур <<ме
жа•> (Ильинский AfSIPh 32, 342; Чер
ньrх ІІ 437) непереконливі. - Фасмер IV 
511; Преобр. ІІ, вьrп. последний 121-
122. - Поf. щулити. 

[щуток <<щиголь (удар пальuем) по 
носу•> Нед, [шутокІ «ТС.•>; - видозміне
не запозичення з польської мови; п. 
szczutek <<ТС.•> пов'язується з п. szczudto 
<<Хідля; милиuя•> (Bruckner 545). 

щучник (дернистий) (бот.) <<Descham
psia caespitosa (L.) Р.В. (Aira caespitosa)•> 
СУМ, Mak; - р. щучка (дернистая) 
<<ТС.•>; - не зовсім ясне; можливо, по
в'язане зі щука з огляду на гостроше
рехаті гілки, зубчасту нижню квіткову 
луску, що могли асоuіюватися із зовніш
нім виглядом щуки. - Нейштадт 107. -
Див. ще щука. 



Юбка - див. Юпка. 
ювелір <<майстер, який виготовляє 

художні вироби з дорогоцінних металів 
і каменів; продавець ювелірних виробів•>, 
ювелірня <<ювелірний магазиН•>; - р. 
болг. ювелuр, бр. ювел{р, п. jubiler, ст. 
jowiler, вл. juweler, схв. jувелйр, слн. 
juvelir; - запозичення з німецької мови; 
н. Juwelier <<ювелір•> походить від н. Juwel 
<<дорогоцінний камінь, коштовність•> (гол. 
juweel «ТС.•>), яке через фр. ст. jоёІ 
<<Коштовність•> продовжує елат. *jocellum 
<<ТС.•>, похідне від лат. iocus <<Жарт, заба
ва, гра•>. - СІС2 938; Фасмер IV 525-
526; Черньrх ІІ 458; Кluge-Mitzka 336; 
Walde-Hofm. І 715-716.- Див. ще 
джок. 

Ювеналій <<Чоловіче ІМ Я•>; - р. 
болг. Ювеналий, бр. Ювеналій, др. Юве
налии; - запозичення з грецької мови; 
сгр. ІоuрєvаЛю<;; «ЮвеналіЙ•> виникло на 
основі лат. Juvenalis <<ЮвенаЛ» (ім'я ві
домого римського поета-сатирика), що по
ходить від прикметника juvenalis <<ЮНаць
кий, молодецькиЙ•>, juvenis <<молодий; мо
лодий чоловік, юнак; молода жінка, дів
чина•>, споріднених із псл. jun-ь, укр. 
Юний. - Вл. імена 95; Петровский 233-
234; Спр. личн. имен 477; Илчев 566; 
Walde-Hofm. І 735-736. - Див. ще 
Юний. 

ювілей <<річниця якоїсь знаменної 
події, життя й діяльності визначних осіб•>, 
(заст.) юбілей «ювілеЙ•>, (заст.) юбілЯр 
<<ювіляр•>, (заст.) ювілЯнт «ТС.•>, юві
лЯр, (заст.) .ювілЯт <<ювіляр•>; - р. 
болг. юбилей, бр.- юбілей, п. jubileusz, ч. 
слц. jubileum, вл. нл. jubilej, м. jубилеj, 
схв. jубіtлёj, слн. jubilej; - запозичене 
з грецької мови, почасти (застаріле) 
через латинську (лат. jubilaeus); сгр. 
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ю 
іwРГJЛаіщ <<ювілеЙ•>, утворене від 
\ouf3ГJЛaiov (Ётщ) <<ЮВілейний (рік)•>, по
ходить з гебрайської мови; гебр. іоЬ~І 
<<баран; баранячий ріг; веселощі, свято, 
ювілеЙ•> (початок кожного 50-го, юві
лейного року, коли за стародавнім єв
рейським звичаєм у пам'ять виходу єв
реїв з Єгипту звільняли невільників, да
рували борги тощо, оголошувався звука

ми баранячого рогу) утворене від кореня 
і-Ь-1 <<везти, вести•> (пор. гебр. hobil <<(він) 
ВіВ•>, еЬО\ <<Продукція (сіЛЬСЬКОГОСПОдарсь
ка); урожай•>). - Фасмер IV 525; Черньrх 
ІІ 457; Преобр. ІІ, вьш. nоследний 127; 
Holub-Kop. 157; Holub-Lyer 224; Sf. 
wyr. obcych 326; Sfawski І 585; Lokotsch 
76; КІеіn 834; Walde-Hofm. І 725-726. 

[юг] <<Південь; південний вітер•> Нед, 
юга <<Південний теплий сухий вітер Бі; 
теплий вітер Нед; туман, імла, марево 
Бі, Г; пошесть, зараза Бі; мокра пого
да, сльота ЛЧерк; снігова буря, заві
рюха, хурделиця; сніг, що пеrеносить
ся низовим вітром•>, [югівець <<мешка
нець півдня Нед; українець, червонорус 
Пі•>, [юговець] не.» Нед, Пі, [южак] 
<<ТС.•> Нед, [югівщанuн] <<мешканець пів
дня•> Нед, [юговий] <<південний; спеч
ний, гарячиЙ•> Пі, [южовий] <<ТС.•> тж; -
р. юг <<Південь; [південний вітер]•>, 
tюгd] <<імла, марево•>, др. юг'Ь <<пів
день•>, уг'Ь <<південь; південні країни; 
південний вітер; повітря; волога•>, п. 
[jug] <<Відлига•>, ч. jih <<південь; півден
ний вітер•>, ст. juh <<південь; танення•>, 
слц. вл. juh <<Південь; південний вітер•>, 
нл. jug <<Південь•>, болг. юг <<південь;. 
[теrТJJий південний вітер]•>, м. jуг <<пів
день; південний вітер; відлига•>, jуговина 
<<південний вітер; відлига•>, схв. jуг <<пів
день; південно-східний вітер, сироко•>, 
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слн. jug <<південь; теплий вітер•>, jugo
vina <<Відлига•>, стсл. юп. <<Південний ві
тер; nівдень•>; - nсл. jug-ь, juga, jugo 
<<південний теnлий вітер•> (<<<м'який, -а, 
-е•>) < іє. *іоц-/іоІJа- <<Мішати, місити, м'я
ТИ•>; - сnоріднене з дінд. yauti <<змішує•>, 
лтс. jaut, лит. jaukus «лагідний, м'який, 
приємниЙ•>; менш переконливі інші збли
ження: З Гр. auvfl <<бЛИСК>>, алб. agume 
<<ранкова зоря, ранок•> (Фасмер IV 526; 
Черньrх ІІ,458; Sfawski І 598-599; Ma
chek ESJC 226), з лит. augti <<рОСТИ>>, 
лат. augeo <<збільшую, росту•> (Bruckner 
210; Bern. І 458), з вогонь (Ильинский 
РФВ 74, 132), з гр. uyp6<;; <<ВОЛОГИЙ>> 
(Schrader Reallexikon І 501, ІІ 659), з 
дінд. yoga- <<Запрягання, nоєднання•> (ідеть
ся про nоєднання обох половин соняч

ної дороги - Boudouin de Courtenay IF 
21, Anzeiger 132). - Преобр. ІІ, вьrп. 
nоследний 128; ЗССЯ 8, 192-193; Ho
lub-::-Kop. 154; Holub-Lyer 223; Schus
ter-Sewc 464-465. 

[юган] (іхт.) <<в'юн, Misgurnus fos
silis L.•> ВеНЗн; - не зовсім ясне; мо
жливо, пов'язане з дієсловом *югdти 
<<ШМИГаТИ>>. - ДИВ. ще ЮГНУТИ, 

[Югас] <<Вівчар•>, [Юга] <<Вівuя•> ВеУг; -
n. juhas <<Вівчар (у Татрах)•>, слц. [juhas] 
<<Вівчар•>; - заnозичення з угорської мо
ви; уг. juhasz <<Вівчар•> походить від 
етимологічно нез'ясованого juh <<Вів
ця•>. - Лизанець НЗ УжДУ 26/2, 124; 
Sfawski І 588; Bruckner 208; Matzenauer 
186; Киш ЗИРЯ IV б 1; MNTESz ІІ 284. 

[югнути] <<шмигнути, nобігти•>; - не 
зовсім ясне; можливо, експресивне утво
рення, nов'язане З юга <<ЗаВірюХа•>; пор. 
також р. [Юк:нуть] <<стукнути; зникнути•>. 

югурт <<КИСЛОМОЛОЧНИЙ продуКТ•>, 
йоіурт нс.•>; - р. йогурт, п. ч. 
jogurt, болг. йогурт «ТС.•>; недавнє за
позичення, можливо, за посередницт

вом російської мови з тюркських, пор. 
тур. yogurt нс.•>. - Kopalinski 457; 
Holub-Lyer 224; БЕР ІІ 104. 

[юд] (бот.) <<Горобина, Sorbus aucu
paria L.•>, [юдаш ВеЗа, Юдик: ВеЛ, 
ВеНЗн, Mak, юдИна Г, ВеЛ, Mak] <<ТС.•>; 
- неясне. 

юдоль 

Юда <<зрадник•>; - р. Иуда, бр. болr. 
Юда <<ТС.•>, др. Иуда, п. judasz <<зрадник, 
заnроданець•>, ч. jidas <<зрадник•>, слц. 
judas, м. jуда, слн. judez, стсл. ИоудА, 
ИюдА «ТС.•>; - утворення, що походить 
від власного імені Юда <<Іуда•>, гебр. 
1"hoda, (букв.) <<(Він) Ягве вихваляє•>, де 
hбda <<Вихваляти•>, яке, за Євангелієм, 
належало апостолові, що зрадив Ісуса 
Христа; у зв'язку з цим власне ім'я nоча
ло застосовуватися як апелятив на по

значення зрадника, запроданця взага

лі. - Фасмер ІІ 145; Петровский 125; 
Holub-Kop. 153; Holub-Lyer 223. -
Див. ще жид. 

[ЮдИти] <<Підбурювати•>, під'Юджу
вати <<ТС.•> СУМ, ВеБ, [Юда] <<злий дух, 
нечиста сила•> Г, Шух; - бр. [Юдзіць] 
<<Хитрувати, лукавити, зводити накле

ПИ•>, п. [judzic] <<Підбурювати, спокуша
ти; набридати•>, слц. [juzic] <<Наговорю
вати•>, болг. Юдя <<nідманювати, спо
кушатИ•>, м. jуда <<Міфічна істота (пер
соніфікація вихору, урагану)•>, схв. jуда
ти ее «поводитися роздратовано, нер

вово•>, слн. judati <<погано поводитися з 
кимось, знущатися з когось; лаяти•>; -
псл. juditi; - споріднене з лит. jaudytis 
<<пустувати, буяти•>, jauda <<спокуса, nри
ваба•>, лтс. jaOda <<(душевна) сила, ро
зум, задум•>, дінд. yodhati <<Воює•> і (з 
іншим стуnенем кореневого вокалізму) 
лат. iubeo <<Наказую•> (< <<спонукаю до 
руху•>), гр. (гомер.) UOJ.ITVIl (< *iudh-s-) 
<<боротьба•>; іє. *ioudh-/ioІJadh-; для n. 
judzic nриnускається заnозичення зі схід
нослов'янських мов (Sfawski І 587). -
ЗССЯ 8, 191-192; Sfawski І 587-588; 
Bruckner 208; Младенов 699; Bern. І 
457; Trautmann 109. 

[Юдза] (бот.) <<рижій, Camelina (sa
tiva) Crtz.•> Mak; - неясне. - Пор. 
юд, юрда. 

юдоль <<Місце страждань•>; - р. бр. 
юдоль (заст.) <<долина, рівнина, якесь 
місце; місце страждань; горе, скорбота•>, 
др. юдоль <<долина (також перен.)•>, п. 
Wqdof <<Яр•>, Ч. Udo\f <<ДОЛИНа; (перен.) 
ЮДОЛЬ•>, ЗаСТ. udo\ <<ТС.•>, СЛЦ. udo\ie <<ДО
ЛИНа; (перен.) юдоль; місцевість уздовж 
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річки в гірському краю•>, (рідк., поет.) 
Udo\ <<ТС.•>, ВЛ. WUdo\ina <<ДОЛИНа•>, WUdo\ck 
<<Вижолобина; западина•>, болг. юд6л 
<<ЮДОЛЬ>>, СЛН. СТ. odo\ <<ДОЛИНа•>; - За
ПОЗИЧеННЯ з uерковнослов'янської мови; 
UСЛ. ЖДОІ\Ь <<ДОЛИНа; ЮДОЛЬ•>, ЖДОNt., 

ІЖДОІ\Ь, ЖДОІ\Ь.Н:, ІЖДОІ\"Н: <<ТС. •> ПОХОДИТЬ 

із псл. qdol-ь (qdolь), qdolьje, утвореного 
від dоІ-ь (*dоІь, укр. діл) за допомогою 
приіменного префікса *Q- (< іє. *an- <<На•>, 
пор. ав. ana <<На, через•>, гот. ana <<На•>, 

Гр. ava <<На, вгору, уздОВЖ», лат. an
<<Ha•>).- Фасмер lV 142-143, 528; 
Младенов 699. -Див. ще діл. 

[юж] <<уже•> ВеБ, [юже, южь, юзь) 
Исслед. п. яз., [ю] ВеБ, [Юйк:а] <<ТС.•> 
ВеБ, [Юк:авці) <<Ті, що вживають діалект
не слово ю (уже)•> ВеБ; - бр. [юж] 
«уже•>, др. юже, п. juz, ст. juze, [ju], ч. 
jiz, [juz], вл. juz, нл. juz, juzo, juzor, 
полаб. jauz (< *juze) «ТС.•>, схв. [jyp], ст. 
jure (< *juze) <<як тільки; щойно, ледве; 
уже•>, СЛН. ze, СТ. jur <<уЖе>>, СТСЛ. ЮЖ€, 
0\(Ж€, uсл. ю <<ТС.•>; - запозичення з поль

ської мови; п. juz, ст. juze, [ju] етимо
логічно відповідає укр. уже. - ЗССЯ 
8, 191; Sfawski І 597-598; Bruckner 210; 
Holub-Kop. 156; Holub-Lyer 224. -
Див. ще уже. 

[южина] <<полудень, підвечірок; ве
черя•> ВеЗа, [южиновdти) <<полуднува
ти; вечеряти•> ВеЗа, [южновdти) «ТС.•> 
ВеЗа; - р. ужин <<Вечеря•>, [ужина] 
«ТС.•>, др. ужина <<полудень, підвечі
роК•>, п. [juzyna] <<другий сніданок або 
підвечіроК•>, полаб. jauzeina (< *ju?ina) 
«обід, їда в полудень•>, болг. [ужина] 
<<Підвечірок (звичайно влітку на полі)•>, 
м. ужина <<полудень, підвечірок•>, схв. 
ужина <<полуденок, закуска вдень•>, 
ljuzina] «rc.•>, слн. juzina <<обід; (теnер 
звичайно) полудень, підвечірок•>; - псл. 
(j)uzina «Їда опівдні•>: утворене від jugь 
<<південь; південний вітер•>; в українській 
мові з огляду на початкове ю- і геогра

фію поширення є словом польського по
ходження. - Фасмер IV 152; ЗССЯ 
8, 203; Sfawski І 598-599; Bruckner 
210; Младенов 699; Bern. І 457; Mikl. 
EW 106. - Див. ще юr. 
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юз <<рід телеграфного апарата», 
юзИст «Телеграфіст, що праuює на та
кому апараті•>; - р. бр. болг. юз, ч. 
hughesista (фонет. hjusista) <<юзист•>, слu. 
hughesogram (фонет. hjusogram) «Теле
грама, послана юзом•>; - заnозичення 

з російської мови; р. юз <<Літеродруку
вальний телеграфний апарат» виникло 
на основі передачі прізвища англійсь
кого винахідника апарата Д.-Е. Х'юза 
(Hughes, 1831-1900).- СІС2 938; 
ССРЛЯ 17, 1980. 

[юзерлик] (бот.) «Гармала звичайна, 
Peganum harmala L.•> Mak; - р. [юзур
лЮн) <<ТС.•>: - запозичення з тюркських 
мов; пор. тур. uzerlik «ТС.•>, дтюрк. (ХІ ст.) 
juzarlik, uzarlik <<ТС.•> ДТС (корінь та 
насіння uієї рослини використовуються 
в промисловості та медиuині, а насіння 
у східних народів також як приправа 
до їжі); тюркське слово утворене з juz 
<<ОбЛИЧЧЯ>> і er\ik <<ЧОЛОВіча СИЛа•> (мо
ЖЛИВО, тому, що прикоренева частина 

рослини схожа на людську голову. -
Флора УРСР VII 78-80). - Фасмер 
lV 529. 

[юзефок] (бот.) <<гісоп, Hyssopus offi
cinalis L.•>, [йозефок: Mak, юзепк:і Mak, 
юзефа Бі] <<ТС.», [юзефк:а) «ТС. Пі, Mak; 
золототисячник звичайний, Erythrraea 
centaurium Pers. Mak»; - n. [j6zefek] 
(бот.) <<Гісоп, Hyssopus officinalis L.•>, ст. 
juzep, jozef, [izop], hizop «ТС.•>: - запо
зичення з польської мови; п. [jozefek] 
нісоп•> утворене за допомогою суфікса 
-ek від п. ст. jozef, що виникло на ос
нові 11. hizop (бот.) <<Гісоп•> (з латинсь
кої назви рослини hyssopus) унаслідок 
їі V вторинного зближення з ім'ям Jozef 
<<Иосип•>. - Sf. wyr. obcych 283. -
Див. ще rісоп. 

юУт (заст.) <<азіатський ескімос•>: -
р. юum; - за російським посередни
цтвом запозичене з ескімоської мови; 
еск. югь'tт (juhьt) (варіант юу'ьtт <<Лю
ди~> є формою множини від іменника 
юк: (juk) «Людина•>) - термін, що за
пропонував у 30-х рр. ХХ століття як 
назву азіатських ескімосів дослідник на
родів Півночі В. Г. Богораз. - БСЗ 49, 



юйчик 

386; Меновщиков Язьrки народов СССР 
V 353; Богараз Язь1ки и письменности 
народов Севера 1934 ІІІ І 05; Меновщи
ков Грамматика язь1ка азиатских зскимо
сов 1962 І 5; Рубuова Материальr по 
язьrку и фольклору зскимосов ( чап
линский диалект) 1954 І 13. 

[юйчик] (орн.) <•Вівчарик-ковалик, 
Phylloscopus collybitus Vieill.•> Шарл; -
не зовсім ясне; можливо, звуконаслі
дувальне утворення. - Пор. ючик. 

юк «в'юК•>, (ючнuй] <•в'ючниЙ•>; - р. 
вьюк, СТ. ЮК, бр. укж, П. juki, болr. 
юк; - запозичення з тюркських мов; 

тур. дтюрк. чаг. алт. уйг. yuk <•вантаж, 
вага•>, тат. башк. йок «ТС.•> пов'язують
ся з уйг. ju «Вантажити•>, jut <•Підійма
ти вгору•> (Rasaпen Versuch 212).
Фасмер IV 529; Sfawski І 587, 588-589; 
Bruckner 208; Mikl. EW 106; Bern. І 
458-459; Lokotsch 77. - Див. ще в'юк. 

Юка (бот.) <•nівденна вічнозелена де
ревна рослина Jucca L.; волокна uієї 
рослини, з яких виготовляють канати, 

рогожі і т. іН.•>, Юкка «ТС.•>; - р. Юкка, 
бр. болг. Юка, п. jukka, ч. слu. juka, 
схв. jука, слн. juka <•ТС.•>; - запозиче
не з іспанської мови, можливо, за ні
меuьким (н. Yucca «юка•>) або російсь
ким посередниuтвом; ісп. yuca <•юка•> по
ходить, як припускається, з аравакської 
мови (острів rа·іті). - СІС 938; St. wyr. 
obcych 326; Holub-Lyer 225; Dauzat 760; 
КІеіn 1765; Lokotsch EW А W 64. 

юкап.fр <•представник палеоазіат
ської народності на півночі Східного 
Сибіру•>; - р. юкdгuр, бр. юкагір «ТС.•>, 
п. jukagirski <•юкагирськиЙ•>; - запози
чене з евенкійської мови за російським 
посередництвом; евенк. jekёgir <<якути•> 
(jekёgin «якун) утворене від jeke [jako] 
«я.кун за допомогою суфікса -gir (од~. 
-gm), що означає належнІсть до племенІ; 
змішування значень «ЯКУТ» і <•юкагир•> 
сталося, очевидно, в евенкійській мо
ві.- Angere ZfSIPh 29, 144-145. 

[Юкло] <•черево•> ЛексПол, [юклdтий] 
<•ЧереватиЙ•> ЛексПол; - не зовсім ясне; 
можливо, заnозичення з яко"ісь тюркської 
мови (пор. тур. yuklUk <•тягар; вагітність; 

юла 

велика шафа•>, yuk!U <•Нав'ючений; вагіт
на•>), що зазнало формальних (мабуть, під 
впливом черево) і семантичних змін. 

Юкола <•в'ялена риба в народів 
Півночі та Далекого Сходу•>; - р. Юко
ла, бр. Юкала <•ТС.•>; - за російським 
посередниuтвом запозичене з хантий
ської або мансійської мови; хант. мане. 
(ст. або діал.) jбkal, хант. jбхаІ, joxaJ 
<•ТС.•> етимологічно не з'ясовані; форма р. 
Юкола (замість сподіваного * юкол), ма
буть, під впливом рьtба (Steinitz ZfSI 5, 
519); виведення слова з комі ju <•річка•> 
і слова, близького до фін. kala <•риба•> 
та уг. hal «ТС.•> (Фасмер IV 529) або від 
юкагирського іуаІ <•в'ялена риба•> (Vas
mer ZfSIPh 29, 141) помилкові. 

[юкст] <•буковий горішоК•> Нед; -
неясне. 

[юла1 ] «Назва гри зі дзигою; непо
сидюча жінка•> Нед, [ Юлавий] «Непоси
дючиЙ•> Пі, (юлкuй] <•ТС.•> тж, [Юлити] 
<•крутитися» Нед; - р. юлd <•дзига; (пе
рен.) непосидюча, рухлива людина•>, бр. 
tюлd] <•дрібна, дуже вертка .РИбка; верт
ка, неспокійна дитина•>, п. tjuta] «Якась 
дрібна рибка•>; - не зовсім ясне; най
імовірніше пов'язання (Соболевский РФВ 
66, 347; Преобр. ІІ, вьrп. последний 128) 
із припущуваним др. *вьюлd, похідним від 
вИти( ся); сумнівніші інші зближення: 
з юр <•вир•>, юрuть <•поспішати•> і лтс. 
jaujs <•крутий. різкий, швидкий•> (Muhi.
Endz. ІІ 97), з п. judzic «дражнити, дра
тувати•>, лит. judus <•рухливий•>, judeti 
<•рухати•> (Ильинский Сб. Милетич 470-
471 ), з гр. єuЛfJ <•черв'як•> або єіл.бw <•Ка
таю•> (Вегп. IF І О, 157), а також спроби 
виводити від шв. hjul <•колесо•> (Bezzen
berger KZ 44, 311) або від гол. jool <•че
пурун, франт•> (Matzenauer 186). - Фас
мер lV 529-530; Чернь1х ІІ 458-459. 

юла2 (орн.) <•ЖаЙворОНОК ЛіСОВИЙ, 
Lullula агЬогеа L.•> Шарл, (Юлка] (орн.) 
«ТС.•>; - р. [юлсі] <•жайворонок, Alauda 
arvensis», [Юлка] не.»; - звуконаслі
дувальне утворення; пропонувалося та

кож (Юлка] < *вьюлка (Черньrх ІІ 458, 
459). - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
283-285. 
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Юлавий 

[Юлавий] <<СJJабосиJJьний, знесиJJе
ниЙ>>; - р. [юлавьtй] <<Проворний, не
посидючиЙ>>; - не зовсім ясне; можJJи
во, походить від первісного др. [*вьЮ
лавьtй] <<ВИТКИЙ, ГНУЧКИЙ>>, утвореНОГО 
від вuти; значення <<СJJабосИJJИЙ>> мог
JJо розвинутися через проміжне зна
чення <<Той, що JJегко гнеться>>. - Див. 
ще юла1 • 

Юліан <<ЧОJJовіче ім'я>>, [ЮліЯІі], 
УліЯІі, [УлЯІі, Юльк6, зменш. від ЮліЯ/і 
Нед, ЮліЯІіІіа Нед], УлЯна, [ОлЯна, 
УлЮня], ст. ІоуІ\і"АН'Ь <<s.Мw "rь.жко~мЕtП., 
горко &'Ь оумі> t1MA\ЦJt1>> ( 1627); - р. 
бош. ЮлиаІі, бр. ЮльЯІі, п. Julian, ч. cJJц. 
Julian, м. JулиаІі, схв. Jулиjан (Jyлujali), 
cJJн. Julijan, cтcJJ. Июлt1mн'Ь; - запози
чення з JJатинської мови; JJaт. JOiianus 
<<IOJJiaн>> походить від JO!ianus <<IOJJiЇB>>, 
присвійного прикметника від імені 
JO!ius <<IOJJiЙ>>. - BJJ. імена 96; Петров
ский 234; Спр. JJJ;IЧH. имен 477; ИJJчев 
566. - Див. ще Юлій. 

Юлій, ІОлія, [Илuська] J-Іед, [Ле
л,Юшка] ВеБ; - р. бош. Юлий, бр. 
Юлій, п. Ju!iusz, ч. Julius, cJJц. Julius, 
схв. Jулиjе, cJJн. Julij, цcJJ. Июлш1; - за
позичення з JJатинської мови; JJaт. JOiius 
<<IOJJiЙ>> є римським родовим ІМ ям, 
етимоJJогічно нез'ясованим. - BJJ. імена 
96; Петровский 234; Спр. JJИЧН. имен 477; 
ИJJчев 566; Walde-Hofm. І 729. - Пор. 
Юліан. 

Юнга <<ПідJJіток, що навчається на 
корабJJі морської справи і виконує обо
в'язки матроса>>; - р. бр. бош. ІОІіга, 
п. junga, поJJаб. junge (прикм.) <<МОJJо
дИЙ>>; - запозичене з гоJJJJандської мо
ви за російським посередництвом; гoJJ. 
jongen <<ХJJопець; юнга>> походить від jong 
<<МОJlодИЙ>>, спорідненого з двн. (> нвн.), 
днн. дфриз. jung, дангJJ. geong, ангJJ. 
young, дicJJ. ungr, гот. juggs, пcJJ. jun"Ь, 
укр. Юний. - Фасмер lV 530; Чернь1х 
11 459; Vries NEW 287; Кluge-Mitzka 
335. - Див. ще Юний. 

Юний <<МОJlОДИЙ>>, юначий <<ЮНаць
кий, моJJодиЙ>> Нед, юІіачний «ТС.>> Пі, 
[инаш] <<ЮНаК>> Ж, [юн] «ТС.>> Нед, 
ЮНаК, юнацтво (зб.) <<ЮНаКИ; МОJlОДці; 
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Юнкер 

МОJlОДеЦТВО, ХВаЦЬКіСТЬ>>, юначка <<MO
JlOДa дівчина>> Нед, [юнець] <<бичок>> 
Нед, Юнка, юнь, юніти; - р. Юньtй, 
бр. Юньt, др. ун'Ь <<МОJlодий, юниЙ>>, юньtи 
<<ЮНИЙ, МОJlОДИЙ; ПещеНИЙ>>, П. СТ. ju
ПOSZa, junoch <<ЮНаК>>, (juniec] <<бИЧОК>>, 
ч. jinoch <<юнаК>>, ст. junoch «ТС.>>, cJJц. 
junec <<МОJlОДИЙ ВЇК>>, BJl. junak <<ЮНаК>>, 
HJJ. ст. junak <<МОJlодець, героЙ>>, ст. junk 
<<бичоК>>, поJJаб. jaunik (joinik) (< *junьcь) 
<<(МоJlодий) бик; вiJJ>>, бош. ст. ЮІі 
<<ЮНИЙ>>, ЮІіеЦ <<бИЧОК>>, М. jунец, СХВ. 
j!}нац, CJlH. junec <<ТС.>>, CTCJl. ІОН'Ь <<МО
JlОДИЙ, юниЙ>>; - пcJJ. jun"Ь; - спорідне
не З JlИT. jaunas <<МОJlОДИЙ; ЮНИЙ>>, JlTC. 
jaOns нс.; новий>>, дінд. yuva (род. в. 
y6nab, yovan, yon-) <<МоJJодий>>, ав. yava 
(y(u)va, род. в. yOno), JJaт. juvenis, гот. 
juggs, дipJJ. оас, КіМр. ieuanc <<ТС.>>; іє. 
*ievano-/ iovano <<МоJJодиЙ>> (початкова 
<<м'який>>).- Фасмер lV 531; ЗССЯ 8, 
195-197; Трубачев Терм. родства 186; 
Преобр. 11, ВЬІП. ПОСJlеДНИЙ 128-129; 
Чернь1х 11 460; Stawski І 589::-590; 
Brl.ickner 208-209; Machek ESJC 232; 
Holub-I):op. 154; Holub-Lyer 223; 
Schuster-Sewc 466; Skok І 785-786; 
Mikl. EW 106; Trautmann 106-107; 
Bern. І 459; Pokorny І 510-511.- Пор. 
Юнга, Юнкер. 

Юнкер (іст.) <<Поміщик у Німеччині; 
(заст.) учень військового учиJJища>>, 
юнкернЯ (зб.) <<юнкери (учні військо
вого учиJJища)>>, ІОІікерство (зб.) <<ЮН
кери (в обох значеннях)>>; - р. бр. 
бош. Юнкер, n. junkier, ч. cJJц. junker, 
BJJ. junker (іст.) <<юнкер (поміщик у 
Німеччині),>, HJl. junkor, схв. jуІікер, 
cJJн. junker «ТС.>>; - запозичене з ні
мецької мови частково за посередницт
вом російської (у значенні <<учень вій
ськового учиJJища>>); н. Junker <<ВеJJи
кий поміщик у Пруссії; панич; (військ.) 
юнкер (як скорочення від Fahnenjunker)>> 
через свн. junchёrre походить від двн. 
junchёrro (букв.) <<МОJJодий паН>>, скJJад
ного cJJoвa, утвореного з комnонентів 
junc-, пов'язаного з двн. нвн. jung <<Мо
JlодиЙ>>, і hёrro (< двн. herro (< hёriro) 
<<ПаН>>, нвн. Herr «ТС.>>), утвореного від 



юнкор 

her <<знатний, високий, чудовий•> (nер
вісно <<СИВИЙ, із СИВИМ BOJlOCCЯM>>), ЯКе 
сnоріднене з дангJJ. har <<сірий; сивиЙ•>, 
aHГJl. hoar(y), дiCJl. harr «ТС.•>, ПCJl. SеГЬ, 
укр. сірий. - СІС2 939; Фасмер lV 531; 
Чернь1х 11 459-460; Stawski І 590; Ho
lub-Lyer 225; Кluge-Mitzka 297, 305, 
336. - Див. ще Юний. - Пор. сірий, 
Юнга. 

ЮНКОр <<ЮНаК, ЩО НаДСИJlаЄ ДОnИСИ 
до nреси (звичайно моJJодіжної).>; - р. 
бр. юнкор; - утвореННЯ, ЩО з'яВИJlОСЯ 
в резуJJьтаті конденсації сJJовосnоJJу
чення Юний кореспондент. - ССРЛЯ 
17, 1989. - Див. ще кореспонденція, 
Юний. 

ЮННаТ <<ДИТИНа або niдJliTOK, учас
НИК гуртка дJlя вивчення nрироди•>; -
р. бр. юннат; - утвореННЯ, ЩО ВИНИК
JlО в резуJJьтаті скорочення сJJовосnо

JJучення Юний натураліст. - Див. 
ще натура, Юний. 

Юпітер <<верховний бог неба в дав
ньоримській міфоJJогії; назва найбіJJь
шої nJJанети Сонячної системи•>, юпітер 
<<nотужний еJJектричний освітJJюваJJьний 
npиJJaд•>: - р. бощ. Юпuтер, юпuтер, 
бр. Юпітзр, юпітар, n. Jupiter, jupiter, 
ч. cJJu. Jupiter, схв. Jупитер; - заnози
чення з JJатинської мови; JJaт. Jupprter 
(давніше JOplter, род. в. одн. Jovis) <<Юпі
тер, бог небесного світиJJа; (поет.) небо, 
повітря•> продовжує давніше JOpiter 
(< *Dieu pater), історично КJJИчний від
мінок, і є скJJадним сJJовом, перша час
тина якого споріднена з гр. Zєu<;; <<Зевс 
(верховний бог у греків)•>, дінд. dyaub 
<<небо; день•>; іє. *d(i)ieus <<небо; день•> 
(від іє. основи *deiev(o)- «Той, що сяє•>, 
пор. JJaт. deus <<бОГ•>, пов'язане також із 
пcJJ. dьnь, укр. день); друга частина -piter 
пов'язана з JJaт. pater <<батько•>; юпітер 
<<рід eJJeктpoJJaмn•> походить від н. 

<<Jupiter•> (lampe), назви фірми, що виго
товJJяJJа такі JJампи. - СІС2 939; Чер
НЬІХ 11 460; Kopaliriski 459, 460-461; 
Walde-Hofm. І 345-346, 349-351, 
732, 11 262-264. - Див. ще день, 
шітер. 

Юрик 

Юпка <<верхНІи одяг - чоJJовічий 
(каnтан) і жіночий (спідниця, довга кор
сетка з рукавами, кофта)•> СУМ, Пі, [Юб
ка] «ТС.•>, tюпчuна] «ТС.•> СУМ, Пі; - р. 
Юбка <<спідниця•>, [Юпа] (ст.) <<Jlітній су
конний одяг JJопарів; поганий кожух, по
критий поJJотном•>, п. (заст.) jupka «жі
ноча кофточка, корсет, спідниця; жіно
чий сіряк; куртка (чоJJовіча)•>, jupa «ТС.•>, 
ч. jupka <<Кофта•>, (рідк.) jupa «ТС.•>, cJJц. 
jupka <<Кофта, кофточка•>, jupa <<сіряк•>, 
jupka (зменш.) <<ТС.•>, BJJ. jupa <<Куртка, 
xaJJaт•, HJJ. jupa •куртка, кофточка•. CJJH. 
jopa <<бJJузка, кофта•>; - запозичене з 
ітаJJійської мови, можJJиво, за німецьким 
та французьким посередництвом; свн. 

joppe, juppe <<Куртка; спідниця•>, фр. ст. 
jupe «ТС.•> походять від іт. giuppa <<без
рукавка•>, джереJJоМ якого є ар. gubba 
<<нижній одяг із бавовняної тканинИ•>. -
Фасмер lV 525; Преобр. 11, вь1п. nосJJед
ний 127-128; Чернь1х 11 457-458; 
Stawski І 591-592; BrOckner 209; Ho
lub-Kop. 158; Holub-Lyer 225; Bern. І 
459-460. - Див. ще шуба. - Пор. 
джемпер, жупан. 

Юрба <<натовп•> СУМ, Г, [Юрбuця] 
<<ТС.•> Нед, Пі, Юрбище «збіговисько•>, 
юрбИтися; - очевидно, резуJJьтат фо
нетичної зміни початку cJJoвa гурба 
<<натовп•> (пор. укр. дiaJJ. гулиця - Юли
ця <<ВУJJИЦЯ•>). - Фасмер-Трубачев І 
476-477; Stawski І 438-439. - Див. 
ще гурба. - Пор. Юрма. 

[юрда] (бот.) <<рижій дрібнопJJодний, 
Camelina microcarpa Andrz.•> Mak; - не
ясне. -Пор. Юдза. 

Юрик (орн.) <<ШУР (серпокриJJець), 
Apus apus L., Cypselus apus L. ШapJJ.•>, 
в'юрок (орн.) <<юрок, Fringilla monti
fringilla L.•>, [юричок] (орн.) <<щуf (сер
покриJJець)•> ШapJJ, ВеНЗн, [юрік (орн.) 
«ТС.•> ВеЛ, [юрко] (орн.) <<Юрок, Frin
gilla montifringilla L.•> ШapJJ, ВеНЗн, 
юрок (орн.) <<Fringilla montifringilla L.•> 
СУМ., ШapJJ, юркуваті <<Fringillidae•> 
ШapJJ; - р. [юрок], вьюр6к <<юрок•>, бр. 
[юрок] <<юрок, Fringilla montifringilla L.; 
зябJJик, Fringilla coelebs L.•>, [уюрок] 
<<ЮроК•>, п. [jurzyk] <<серпокриJJець, Apus 
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Юрики 

apus L.•>, jer <<юрок, Fringilla montifringilla 
L.•>, jerzyk «rc.•>, ч. jifice, jiricka, ст. 
jifice, jificek <<JІастівка міська, Delichon 
urbica L.•>, CJJU. juricka <<ТС.•>, jurica 
<<серnокриJІеuь•>, схв. juricica <<коноnJІян
ка, Carduelis cannabina L.•>, сJІн. juricica 
«ТС.•>, jurica <<чиж, Carduelis spinus L.•>, 
jOrka <<івоша, Oriolus galbula L.•> - не 
зовсім ясне; можJІиво, утворення звуко
насJІідуваJІьноrо характеру, що в окре

мих сJІов'янських мовах вторинно збJІи
жене з ім'ям Юрій; виводиJІося і без
nосередньо з uього імені (Stawski І 
562-563); nов'язуваJІося з вИти( ся), 
в'Ю( ся) (Горяев 60), що теж може 
розгJІядатися як вторинне збJІиження 

nочаткова звуконасJІідуваJІьного сJІова; 
сумнівним є зіставJІення (Преобр. І 106) 
з р. Юркий, яке дає можJІивість nояс
нити JІише російські й українські мовні 
факти nоза їхнім зв'язком з іншими 
сJІов'янськими. - Фасмер І 373-374; 
3ССЯ 8, ! 98; Черньrх ІІ 461-462; Ma
chek ESJC 227; Holub-Lyer 223; Bern. 
І 460-461. 

[Юрики] (бот.) <<nетрів хrест, Lathraea 
squamaria L.•> Mak. [Юрник «ТС.•> тж; -
неясне. 

юрисдИкція <•nраво nроводити суд; 
гаJІузь, на яку nоширюється ue nра

во•>; - р. боJJГ. юрисдИкция, бр. юрьtс
дь'tкцьtя, n. jurysdykcja, ч. jurisdikce, 
CJJU. jurisdikcia, схв. jурисдuкциjа, CJJH. 
jurisdfkcija; - заnозичення з JІатинської 
мови; JІат. jOrisdictio <<Ведення судівни
uтва, судовий розГJІЯД•> є скJІадним 
сJІовом, nерша частина якого nов'язана 
зі сJІовом jOs (род. в. одн. jOris) <<nраво, 
вJІада, суд•>, сnорідненим із дінд. уоЬ <<ХаЙ 
живе! (хай буде) здоров!•>, ав. yaozdaoaiti 
<<робить здоровим, зuіJІяє; ритуаJІьно очи
щуЄ», а друга - з дієсJІовом dico ..го
ворю (<указую), кажу•>; отже, nервісне 
ЗНаЧеННЯ CJlOBa <<Наказ ЗаКОНУ•>. - СІС2 

939; Фасмер IV 533; Holub-Lyer 225; 
Walde-Hofm. І 733-734. - Див. ще 
диктат. 

юрисконсульт <<nостійний консуJІь
тант з юридичних nитань•>; - р. юрис

консульт, бр. юрьtсконсульт, n. jurys-
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юрИти 

konsult, боJJГ. юрисконсулт, схв. jурис
конзултус; - запозичення з JІатинської 
мови; JІат. jOrisconsultus <<Правознавеuь•> 
є скJІадним сJІовом, утвореним із ком

nонентів jOs (род. в. одн. jOris <<nраво•>) 
і consultus <<обізнаний, досвідчениЙ•>, nо
хідного від consOio <<обговорюю, раджу
ся, обмірковую•>; отже, nервісне зна
чення сJІова <<обізнаний із nравом (за
конами)•>. - СІС2 939. - Див. ще кон
сультація, юрисдИкція. 

юриспруденція <<сукуnність наук про 
nраво, nравознавство•>; - р. бош. юрис

пруденция, бр. юрьtспрудЗнцьtя, n. jurys
prudencja, ч. jurisprudence, CJJU. jurispru
dencia, схв. jуриспрудl:нциjа, сJІн. 
jurisprudenca; - заnозичення з JІатинсь
кої мови; JІат. jOrisprOdentia <<юрисnру
денuія, nравознавство•> є сКJJадним сJІо
вом, утвореним із комnонентів jOs (род. 
В. ОДН. jOris) <<ПраВО>> і prOdentia <<ЗНаН
НЯ>>, nохідного від prOdens (род. в. одн. 
prOdentis) <<Свідомий; обізнаний, досвід
чениЙ•>, що виникJІо з дієnрикметника 
*provTdens, утвореного від provTdeo <<nеред
бачаю; заздаJІегідь nіКJJуюся; заздаJІегідь 
готую•>, nов'язаного з video <<бачу•>, сnо
рідненого з ncJJ. videti, укр. [вИдіти] 
<<бачити•>. - СІС2 939; Фасмер IV 533; 
Чернь1х ІІ 460, 462; Holub-Lyer 225; 
Walde-Hofm. ІІ 378, 784-785.- Див. 
ще вид, про, юрисдИкція. 

юрИст <<фахівеuь із nравознавства; 
nрактичний діяч у гаJІузі nрава•>, юрИс
та <<ТС.•>, юридИчний; - р. боJJГ. юрИст, 
бр. юрь'tст, n. jurysta, ч. CJJU. jurista, 
BJJ. jurist, м. jурИст, схв. jурист( а), CJJH. 
jurlst; - заnозичене з JІатинської мо
ви, можJІиво, частково за російським та 
nольським nосередниuтвом; сJІат. jurista 
<<юрист, nравник•> nоходить від JІат. jOs 
(род. в. одн. jOris) <<nраво». - Фасмер 
IV 533; Чернь1х ІІ 460; Кluge-Mitzka 
336. - Див. ще юрисдИкція. 

[юрИти] <<Метатися, метушитися; 
nустувати Пі; обурюватися; nриндити
ся Нед•>, [юрлити] <<nустувати•> Пі, [юр
х:Ий] <<хтивий, JІюбострасний, розпус
ний» Нед, [юрлИвий] <<Проворний, швид
кий СУМ; хтивий, JІюбострасний Нед•>, 



Юрій 

[юрнИйІ <•хтивий, JJюбострасний, роз
пусниЙ•> Нед; - р. [юрИть] <•метатися, 
метушитися; кишіти», бр. [юрь'щь] <•Пу· 
стувати, загравати; сиJJьно бажати•>, п. 
ст. jurzyc si~ <•naJJaти жагою, хтивістю•>, 
jurzyc (si~) «rнівати(сяk jurny <•ХТИ· 
вий, JІюбострасниЙ•>, [jurliwyj «ТС.•>, бощ. 
Юрвам <•нападаю•>, Юрвам ее <•Кидаюся•>, 
М. jурне <<ПОМЧИТЬ, КИНеТЬСЯ•>, СХВ. JУрити 
~мчати, бігти; гнати (когось)•>; - пcJJ. 
[juriti] походить від іє. *iour- (корінь 
*le\J· <•змішувати, приводити в рух•>), 
що виступає також у ncJІ. jагь(jь), укр. 
Ярий, ncJJ. juxa, укр. Юхd; - споріднене з 
дінд. yuvati <•зміцнює, з'єднує•>, гр. ~wp6<;; 
<•ПаJJючий, міцний (про вино)•>; мaJJo· 
ймовірні інші спроби пояснення cJJoвa: 
як пов'язаного з JJTC. aCiret <•грати на 
МИСJlИВСЬКИХ рогах; ГНаТИ, ПОJlЮВаТИ; 

задовоJJьняти статеві інстинкти (про 
JJюдей і тварин)•>, aura <•виття; період 
тічки•> (Bern. І 461; Bruckner 209; Muhi.
Endz. І 225-226), з JJТC. jOra <•Море•>, 
JJИT. jaura <•боJJотяна місцевість•> (Traut
mann 335; Pokorny 80-81), з чаг. juruk 
<<ШВИДКИЙ•>, aJJT. UГ <<НаТОВП, стадо» (nрИ· 
ймаючи можJJивість тюркського запози
чення - Mikl. EW 106; Matzenauer LF 
8, З 1 ), з іє. *eur-, з яким пов'язані гр. 
aapt <•ШВИДКО>>, ПГерм. *Qr(i)a- <•ДИКИЙ, 
збуджениЙ•>, хет." burn <•ПоJJювати (на 
диких звірів)•> (Сор Slavisticna Revija 
1954 V-VII 230); сумнівне пов'язання 
(Stawski І 592-593; Лаеин Из истории 
CJlOB И CJlOBapeЙ 89) З Ч. turny] <<СИJlЬНИЙ, 
веJJИКИЙ>>, CJlU. UГПУ <<ПаJlКИЙ, ШВИД· 
киЙ•>. - Фасмер-Трубачев lV 531-
532, 533; зсся 8, 178-179, 198-199; 
Преобр. 11, вь1п. посJJедний 129-130; Чер
ньІх JI 460-461. - Пор. Юх*·' Ярий 1 • 

Юfій <•';ІоJJовіче, ім'я•>, [/рь], Юр, 
[Юрd Бі, [Юрий, Юріштан, Нед], Юр
ко, (зменш.) Єврdсь, Єврdх, Юра, /Qpdcь, 
Юрасьо, Юр~ш, Юрок,, Юрусь, Юрцьо 
«ТС.»; - р. Юрий, бр. Юрьtй, др. Гюрги 
<<Юрій, ГеоргіЙ•>, n. Jerzy, ч. Jiri, ст. Jufi, 
cJJц. Juraj, Juro, Jur, BJJ. Jurij, HJJ. Juro, 
Jurko, боJJГ. Гюрги (Гьорги, Георги), м. 
fopJи, схв. Dбrde, Juraj, cJJн. Jur, Jurij; -
східносJJов'янські форми продовжують 

юрок 

др. Гюрги (* Гюргий >Юрий), що по· 
ходить від cтcJJ. Г€ОрГt1t1, Г€орГt1 <<Геор· 
гиЙ•>. - BJJ. імена 96; Cnp. JJИЧН. имен 
477; Петровский 234-235; Фасмер lV 
533; Holub-Kop. 154. - Див. ще 
Георгій. 

Юрма <<юеба•>, юрмИсько, Юрмище, 
юрмИтися, tюрмуватися] ~скупчува
тися в юрбу•> Нед; - утворення, спорід
нене із синонімічними гt}рма, гурба, 
юрбd, однак фонетичні стосунки не
ясні. -Див. ще гурба. - Пор. Юрба, 
Юрта2 • 

Юрод <<юродивиЙ•>, [Юрода] «ТС.•>, 
юродство, юродИвий, юродствува
ти; - р. юрод, ст. юродив'Ь <<юродивиЙ•> 
(XIV ст.), бр. юродзівьt <•юродивиЙ•>, 
др. юрод'Ь, урод'Ь <•дурень, божевіJJь
ниЙ•>, уродивьtи <<дурень, безумний; 
юродивиЙ•>, боJJГ. (рідк.) юродив <•юро· 
ДИВИЙ», СХВ. jуродив «ТС.•>, CTCJl. ЬV.рОД'Ь 
<•дурень•>, ьv.pOДt1R'h <•дурнИЙ•>; - про· 
довження др. форми юрод'Ь <<дурень, 
божевіJJьниЙ•>, утвореної від род'Ь за до
помогою заперечного префікса ьv.- (ncJJ. 
Q-, укр. у-, пор. убогий <•бідниЙ•>); отже, 
первісно cJJoвo мaJJo значення <•Не такий, 
як рід, відмінний від, роду•>. - Фасмер 
lV 168, 534; Meillet [tudes 232. - Див. 
ще рід, убогий. 

юрок1 <•KiJJoк СУМ; трубочка (пере· 
важно з бузини), застосовувана при 
перемотуванні ниток на кJJубок, щоб 
нитка не piзaJJa руку СУМ, Л, Па; [ко· 
ротка дерев'яна naJJкa дJlя зв'язування 
снопів Ме; зашморг, пастка Нед]•>, 
[в' юрок] «Трубочка мотати нитки; кіJJок 
ДJІЯ в'язання снопів•>, [юр] <•зашморг, 
пастка•> Нед; - р. [юрок] нрубочка 
дJJя нитки при мотанні кJJубків•>, бр. 
[вірок, юрок, [)юрок, уюрок] нрубоч· 
ка, за допомогою якої навивають нитку 
на кJJубок•>, n. [jurek, wijorek] не.; ви
гнута naJJиuя д.11я в'язання сноnів», [wirek] 
<<трубочка д.11я звивання ниток•>; - не 
зовсім ясне, можJJиво, фонетично cnpo· 
щений варіант др. *вьюр'ЬК'Ь, що noxo· 
дить від ncJJ. [*vігьkь] <•знаряддя нави
вати нитки, завивати, закручувати мо

тузки» і з'явився під вnJJивом 1-ї ос. 
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юрок 

ОДН. вью діЄСJlОВа вuти; ПCJl. *virьkь Є 
здрібніJJо-пестJJивим утворенням від 
vігь (укр. вир). -Див. ще вир, вИти 1 . 

юрок2 
- див. Юрик. 

Юрта1 <<переносне житJJо (вид шат
ра) у деяких кочових народів АзіЇ•>: -
р. бош. Юрта <<ТС.•>, [юрт] <<обJJасть, 
країна; насеJJення; дім, житJJо, подвір'я•>, 
СТ. юрт'Ь <<рід, рідНЯ, ВОJlОДіННЯ•>, бр. 

Юрта <<юрта•>, п. ч. cJJц. jurta, cJJн. jurta 
<<ТС.•>; - запозичення з якоїсь тюркської 
мови, пор. тур. чаг. кипч. jurt <<Місце меш
кання, стоянка, житJJО•>, aJJт. jurt <<Країна, 
держава, народ•>, тат. jrиt <<Подвір'я з бу
дівJJЯМИ•>. - СІС2 9З9; Фасмер lV 
5З4-5З5; Преобр. 11, ВЬІП. ПОСJlеДНИЙ 
1 ЗО; Черньгх 11 462; Holub-Lyer 225; 
Lokotsch 77; Mikl. ТЕІ І З 19; Korsch 
AfSIPh 9, 506; РадJJов ІІІ 458-459. 

[Юрта2 ] <<юрба•>, [Юртатися] «руха
тися, соватися, вовтузитися•>, [юрту
вати] <<ХВИJlЮВаТИ; збираТИ (разом)•>, 
[юртуватися] <<З кимось сперечатися, 
сваритися; хвиJJюватися•> Нед; - не зов
сім ясне; можJJиво, виникJJо на основі 
контамінації cJJiв гурт і юрба або є 
резуJJьтатом семантичного розвитку др. 

юрт'Ь <<рід, рідня•>. - Див. ще Юр
та1. - Пор. Юрма. 

юс <<JJітери на позначення носових 

гоJJосних 9 та ~ у церковносJJов'янській 
абетці східносJJов'янського ізводу: юс 
великий (ж), юс малий (А\).>; - р. бр. 
боJJГ. юс «ТС.•>: - запозичення з цер
ковносJJов'янської мови; цcJJ. ІN.С'Ь (фо
нет. jQS"Ь) <<Назва JJітери юс•> пов'язува
JJася зі сJJовом ЖС'Ь <<ВУС•>. - Фасмер 
lV 5З5; СобоJJевский РФВ 71, 4З6-4З7. 

ЮстИн, Юстuна - див. УстИм. 
Юстиніан <<ЧОJJовіче ім'я•>; - р. Юс

тиниан, бр. ЮсцініЯн, п. Justyпiaп, ч. 
cJJц. Justiпiaп, бош. ЮстиниЯн, cтcJJ. 
Иоус"rt1НШАН'Ь; - запозичення з JJатин
ської мови; JJaт. Justiпiaпus походить 
від justus <<справедJJИВИЙ•>, утвореного 
від jOs (род. в. одн. juris) <<Право•>. -
BJJ. імена 97; Петровский 2З5; Спр. JlИЧН. 
имен 477; ИJJчев 567; Walde-Hofm. І 
7ЗЗ-7З4. - Див. ще юрисдИкція. -
Пор. юстИція. 
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юстИція <<правосуддя, судочинство; 
сукупність державних органів, що зай
маються судочинствоМ•>; - р. бош. юс
тИция, бр. юсть'tцьtя, п. justycja, ч. 
justice, cJJц. justicia, BJJ. justica, схв. 
jустициjа, CJJH. justica; - запозичення 
з JJатинської мови; JJaт. justltia <<спра
веДJJивість, правосуддя; право, сукупність 
законів•> походить від JJaт. jOstus <<спра
ведJJИВИЙ•>. - СІС2 9З9; Фасмер lV 
5З5; Черньгх 11 462; Holub-Lyer 225; 
Walde-Hofm. І 7ЗЗ-7З4. - Див. ще 
юрисдИкція. 

ют (морськ.) <<Кормова частина верх
ньої паJJуби судна•>; - р. ют, ст. гют, 
бр. бош. ют, ГІ. juta, jut «ТС.•>; - запози
чене з гоJJJJандської мови за посередниц
твом російської; гoJJ. hut <<каюта, ют; ха
тина•> споріднене з нвн. (< свн.) Hi.itte 
<<хатина, хатка; (морськ.) каюта; метаJJур
гійний або сКJJяний завод, гута•>, що про
довжує двн. hutta (hutte) <<хатина, ку
рінь•>; виведення (Matzeпauer 186) від 
НВН. Jiitte <<ПристріЙ ДJlЯ BИJlOBJlЮBaHHЯ 
якорЯ•> безпідставне. - СІС2 9З9; Фас
мер lV 5З5; Горяев 4ЗЗ; Преобр. 11, вьm. 
посJJедний 1ЗО; Bern. І 8З; Vries NEW 
275; Юuge-Mitzka З2З. - Див. ще гУта. 

[юта] (бот.) <<джут, Corchorus L.•> 
Mak; - п. ч. cJJц. juta, бош. Юта, м. 
jута, схв. jута, cJJн. juta «ТС.•>; - за
позичення з німецької мови; н. Jute 
<<джут•> походить від ангJJ. jute «ТС.•>, в 
основі якого JJежить гінді jhuta <<ХВИJJЯ
стий, кучерявиЙ•>, дінд. jata <<кучеря
виЙ•>; назва мотивується покрученим 
коренем росJJини. - Holub-Kop. 158; 
Holub-Lyer 225; Кluge-Mitzka ЗЗ6; 
КІеіп 8З7. - Пор. джут. 

[Ютро] (у сJJовоспоJJученні на Ютрі 
на зарі <<рано-вранці•>) Нед; - др. ютрь
невати (ютрьнюю) <<Зранку поспішати, 
(перен.) прагнути•>, бр. [Ютl?а] <<ранок; 
завтрашній день•>, [Ютраняj <<утреня•>, 
п. jutro <<завтра; ст. ранок•>, ч. jitro, ст. 
jutro <<ранок•>, слц. jutro <<(одиниця ПJlо
щини) морг (< н. Morgeп), (букв.) ра
нок•>, [jutre] <<завтра (первісно <<Вранці•> )•>, 
BJJ. jutro <<МорГ•>, jutfe <<З~втра•>, HJl. 
jutso <<ранок•>, поJJаб. jautrii (< *jutro), 



Юха 

СХВ. {/)тро, CJlH. jutro <<ТС.>>; - ПCJl. 
[jutro <<світаноК•>; - очевидно, один із 
випадків відбиття варіативності ю/у в 
давньоруських говіfках; форма, пapa
JJeJJьнa укр. [утро (пор. др. юньtи -
уньtи, юха - уха тощо); не викJJю
чається ПОJlЬСЬКИЙ ВПJlИВ (п. СТ. jutro 
<<ранок•>). - 3ССЯ 8, 200-202; Stawski 
І 594-596; Briickпer 209-210; Holub
Lyer 224. - Див. ще утро. 

Юха <<суп, зокрема з рибою; (знев.) 
кров, гній СУМ, Г, Нед; тепJJота Бі•>, 
Юшка <<суп; рідка частина борщу; відвар; 
(знев.) кров•>, [паюхаІ <<кров•>, ЮшИти 
<<JJИтися; текти (про кров) СУМ, Г; скри
вавJJювати Нед, ЛексПоJJ•>, [юшіти] 
<<скривавJJювати; JJитися, текти (про 
кров)•> Нед, [юшно] <<З доброю юшкою•> 
Нед, роз'ЮшИти <срозJJютитИ•>, [розпаЮ
шитися] <<СИJJьно роздратуватися, впасти 
в сиJJьне збудженнЯ•>; - р. [юхd] <<ЮШ
ка з риби•>, !Юшка] <<Кров•>, уха <<юшка з 
риби (раніше будь-яка, aJJe переважно з 
м'ясом або rибою•>), бр. Юха (розм.) 
<<Кров•>, [юха <<юшка; (JJaЙJJ.) кров•>, Юш
ка <<суп; кроВ•>, др. уха, юха <<Навар; 

юшка•>, п. jucha <<Кров (тварини, (JJaЙJJ.) 
Jlюдини); (заст.) юшка, соус, сік•>, ч. 
(заст.) jicha <<соус, підJJива; сік; суп•>, 
ст. jucha «ТС.•>, cJJц. jucha <<юшка; [ка
пусняк]•>, BJJ. jucha «Гноївка•>, juska <<юш
ка; піДJJива; сік•>, HJl. jucha <<ГНоївка; горіJJ
ка; юшка; підJJИВа•>, боJJГ. [юхd] <<юшка•>, 
м. [jува] <<poзciJJ (капустяний); суп•>, схв. 
!!)ха <<суп, юшка•>, cJJн. juha <'суп•>, цcJJ. 
ЮХ" <<юшка; соус•>; - пcJJ. juxa, luxa]; -
споріднене з JJИT. jOse <<юшка з рибою•>, 
прус. juse <<юшка з м'ясом•>, дінд. уо~ 
(с. р.), yO~am (с. р.), yO~as (чoJJ. р.) 
<<ЮШКа•>, JlaT. iOs (род. В. iOris) <<ЮШКа, 
СУП•>, ШВ. ost (< *iOs-to-) «СИр•>, [Ost] <<ТС.•>, 
гр. ~BJ..Іil <<закваска, дfіжджі•> і (з іншим 
ступенем вокаJJізму ~WJ..ІO<;; <<юшка; 
м'ясна юшка•>; іє. *ious-/iOs-; прасJJов'ян
ська форма з пізнішого *ious-a, що є 
похідним від дієсJJова *ieu- / іеvа
<<Мішати, місити (готуючи їжу)». пор. 
JJИT. jauti, jauti <<Мішати, готувати їжу дJlя 
свинеЙ•>, JJтc. jaut <<Мішати•>, дінд. yauti 
<<ЗМішує•>; укр. IOXcl, бр. [юха) Є ПрОДОВ-

Юхта 

женням др. юха, похідного від цcJJ. 

ЮХ"• яке могJJо бути підтримане поJJь
ським впJJивом; пряме запозичення з 

польської мови ( Фасмер lV 536) маJJо
ймовірне.- Фасмер lV 177-178; ЗССЯ 
8, 193, 199; Stawski) 585-586; Briickпer 
208; Machek ESJC 226; Holub-.Kop. 
154; Holub-Lyer 223; Schuster-Sewc 
465-466; МJ1аденов 700; Skok І 785; 
Bern. І 458; Trautmaпп 110; Walde
Hofm. І 734; Ernout-Meillet 589; 
Pokorпy І 507. 

[Юхварка] <<страва з картопJJі, сиру, 
тіста та ін.•>; - не зовсім ясне; мож
JlИВо, експресивне утворення на основі 
cJJiв Юха і варИти (див.). 
ЮхИм <<ЧоJJовіче ім'я•>, ЄвхиміЯн, 

ЄфИм нс.•>, Єфuмія <<Хима•>, ЙовхИм 
<<ЮхиМ•> Ж, Фема <<Хима•> Нед, Шейк, 
Фемія «ТС.•> ВеЛ, Фемуня <<зменш. від 
Фема•> Шейк, Фенна <<Хима•> Шейк, 
Хвенна «ТС.•> Бі, ХИма, ХИмка, ЮвхИм 
<<Юхим•>, ЮхИма <<Хима•>, ЮхИмія «ТС.•>, 
ЮхтИм <<Юхим•> Ме, ст. Єфимія (1627); 
- р. ЕфИм <<Юхим•>, ст. ЕвфИмий, (розм.) 
Ефuмий, бр. Яухім, Яфім, п. Eufemiusz 
«ТС.•>, ч. Eufemia <<Єфимія•>, cJJц. Eufemia, 
боJJг. Евтuмий, ЕвтимИя, ЕфимИя, м. 
Ефимиjа, схв. Евфимиjе, Евфимиjа, 
Jефимиjа, Eufemija, CJJH. Evfemija «ТС.•>, 
cтcJJ. Є\(фt1М'Ь <<Юхим•>; - заnозичене в 
давньоруську мову з грецької за посе
редництвом церковносJJов'янської; сгр. 
ім'я Eu<p~J..Іto<;; нс.•> походить від єu<рІ']J..ІО<;; 
<<бJJагочестивий; священний; щасJJивий, 
радісний, бJJаговісниЙ•>. - Беринда 206; 
BJJ. імена 97; Петровский 113; Спр. 
JJИЧН. имен 411; ИJJчев 201. 
ЮХТ- ДИВ. люфт. 

Юхта1 «Гатунок шкіри, одержуваний 
особJJивою обробкою•>, [юхт] «ТС.•>, 
[Юхторка] <<інструмент чинбарів•>, Юх
товий; - р. юфть, (заст.) юхть, [Юх
та, Юхоть], бр. юхт, [юхта], п. jucht, 
juchta, ч. cJJц. BJJ. juchta, боJJГ. юфт, 
CJJH. juhta; - запозичене з перської 
або з якоїсь тюркської мови, можJJиво, 
за посередництвом російської; перс. juft 
<<пара•> k ав. yuxta- «ТС.•> - у зв'язку з 
тим, що шкіри дубиJJися попаrно); менш 
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переконJJиве виведення (Lokotsch 166) від 
тат. iifti <•МішоК•> або припущення (Кiu
ge-Mitzka 334) про те саме cJJoвo як 
проміжну JJанку між перс. Jucht і р. 
юфть. - Фасмер lV 536; Чернь1х 11 
462-463; Stawski І 586-587; Bern. 
І 156; Mikl. EW 106, ТЕІ І 23; Korsch 
AfSIPh 9, 495-496. 

Юхта2 <•отвір у печі, через який чис
тять трубу•>, юха «ТС.•>; - не зовсім яс

не; можJJиво, пов'язане із запозиченням 

з російської мови в'Юшка <•затуJJка ди
моходу•>, що виводиться з вить, вью. -
Фасмер І 374.- Пор. в'Юшка. 

[Юхторити] <•метушитися (?)•>, [Юх
торитися] <•nрагнути, рватися (?); на
магатися, сиJJкуватися (?)•>; - р. [юх
тuться] <<ВJlаШТовуваТИСЯ, ВМіщувати
СЯ десь, укJJадатися•> - не зовсім ясне; 

можJJиво, експресивний варіант дієсJJова 

юща 

[юрuти] <•метушитися•>, пор. експресивні 
утворення із суфіксом -ор (ити) відшпан
дорити, запроторити, затаратори
ти і под. 

[Юцик] (орн.) <•сорокопуд терновий, 
Lanius collurio L.•> ВеБ; - неясне. 

[юць] <•ШJJунок•> ЛексПоJJ; - не зо
всім ясне; можJJиво, експресивне утворен
ня, пов'язане з [ЮклоІ <<Черево•> (див.). 

[ючик] (орн.) <•вівчарик весняний, 
Phylloscopus trochilus L.•> ВеНЗн, [юй
чик] «ТС.>> ШapJJ; - фонетичний ваrі
ант звуконасJJідуваJJьного юйчик (див .. 

[юшове] (мн.) <•жовна, гyJJi•> Нед; -
не зовсім ясне; можJJиво, виникJJо на 
основі [г!Jші] «ТС.•>. -Див. ще rуш. 

[ющаj «rуща•> Пі; - етимоJJогічно 
пов'язане з гуща; чергування початко
вих й- і r- не зовсім ясне, пор., однак, 
Юрма <•натовn•> : гурма «ТС.•>. - Див. 
ще густИй. 



я <<особовий займенник 1-ї ос. одН.'>, 
Ячество <<безцеремонне висування свого 
я на перший пJJaH•>, Якати <<занадто 
часто говорити про самого себе•>; - р. 
бр. я, др. яз'Ь, я, п. ja, ст. jaz, ч. ja, ст. 
jaz, cJJц. BJJ. HJJ. ja, поJJаб. jo (< *ja), joz 
(< *jaz"Ь), бош. аз, [яз], м. jac, схв. ja, 
CJlH. jaz, (ja], CTCJl. АЗ'Ь, ЦCJl. І"АЗ'Ьj -

пcJJ. az"Ь/jaz"Ь (< *jez"Ь < *еzь); - спо
ріднене З JlИT. as, СТ. es, прус. as, (рідк.) 
es, JJTC. es, дінд. aham, ав. azam, дперс. 
adam, вірм. es, гот. ik, двн. ih (нвн. 
ich), венет. ехо. гр. Єуw, JJaт. ego; іє. 
*eg- /[egh-], *ego eme <<ось Я•> (3ССЯ 
1, 100-102); не всі детаJJі походження 
cJJoвa з'ясовані; зокрема, щодо появи j
найвірогідніше пояснення (Brtickпer 195-
196; Stawski І 477-479), за яким пcJJ. 
jaz"Ь (< *еz"Ь) постаJJо внасJJідок пре
йотації е < е, подовження якого пояс
нюється нагоJJошуванням cJJoвa; аz"Ь, 

таким чином, є вторинним діаJJектним 
утворенням, що виникJJо через відпа
діння початкового j-; не ясна причина 
відпадіння кінцевого -z (припускається 
впJJив займенника ty); не має задовіJJь
ного пояснення пcJJ. а- при іє. е-; кінце
ве і є. -от, звідки пcJJ. -"Ь, пояснюється 
антиципацією , дієсJJівного закінчення 
(Machek ESJC 213-214); менш пере
конJJиві пояснення я, що виходять з аz"Ь 
як первісної прасJJов'янської форми, не
зрозуміJJоЇ на TJli індоєвропейських фак
Тів: гіr;отези пр? існування параJJеJJьних 
ІЄ. *eg(h)eom 1 [ *og(h)om] (Erпout
Meillet 342; Walde-Hofm. І 395; Mi
lewski SPAU 37, 10, 7), ЗJJиття *а і *еz"Ь 
(Веrп. І 35; Brugmaпп Gruпdriss 11 2, 
382), де в *а вбачають підсиJJюваJJьну 
частку типу дінд. ad (Zubaty LF 36, 
345-346), впJJив дієсJJівного закінчен
ня 1-ї особи одн. -6 (Pederseп KZ 38, 

я 
З 17). - Фасмер lV 538; 3ССЯ 1, 100-
103; Черньrх 11 463; Горяев 2; Stawski І 
477-479; Briickпer 195-196; Schuster
Sewc 416; Skok І 7 41. 

Ябеда <<накJJеп, обмова; накJJепник•> 
СУМ, Нед, Ябедник, [Ябедь] <<ябедник•>, 
Ябедництво, Ябедничати; - р. Ябеда 
<<ябеда•>, др. ябедьник'Ь, ябетник'Ь <<СJJуж
бова особа; судовий урядовець•>; - утво
рення, що продовжує др. ябеда, яке 
виниКJJо з первісного * ябета (< *j~beta, 
пор. др. ябетник'Ь), можJJиво, під впJJи
вом cJJoвa бtдсі <<біда•>; др. *ябеда/ 
ябета (< *j~beta) запозичене з дсканд. 
embretti, amb<Etti <<сJJужба, посада•>, що 
разом із гот. aпdbahti, двн. ambahti (> нвн. 
Amt) «ТС.•> походить від гаJJJJьського 
ambacti <<СJJУГИ•>, (букв.) ні, що руха
ються навкоJJо (пана)>>, дієприкметни
кового утворення, перша частина якого 

пов'язана з префіксом (прийменником) 
amb(i) <<навкоJJО>>, спорідненим із дipJJ. 
imm(e) «ТС.•>, двн. umbi (> н. um), гр. 
щнрі «ТС.>>, і дієсJJівним коренем аg
<<Гнати, посиJJати», наявним у дipJJ. aigim 
<<Жену•>, JJaт. ago <<Жену, веду; дію•>, гр. 
ayw <<Жену, веду•>, дінд. ajati <<Жене•>; 
неприйнятним є витJJумачення р. Ябеда 
як cJJoвa, що скJJадається з префікса я
та іменника бtда (Kalima Neuphilol. 
Mitt. 1948, 66; 1949, 225) (у цьому ви
падку в українській мові мaJJo б бути 
* ябіда). - Фасмер lV 538-539; 
ИJахматов Очерк 112; СобоJJевский 
ЖМНП 1886 (вересень) 151; Черньrх 11 
463; Горяев 433; Torp 13; Vries AEW 
102; Кluge-Mitzka 20, 802; Walde
Hofm. І 23-24, 36-37. - Див. ще 
акт1-2 • - Пор. поштамт. 

Ябко - див. Яблуко. 
Яблуко (бот.) <<ПJlід ябJJуні, Malus 

МіІІ., Pirus Malus L.•>, [абкоj <<ЯбJJуко•> 
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ВеЛ, [абчанка] <<ЯбJJучне пюре (мус, 
суп),> ВеЛ, [6блучко] <<ЯбJJучко•> Нед, 
[Ябко] <<ЯбJJуко~. [Яблеко] «ТС.•> Нед, 
[яблечник] <<СИдр, ябJJучне вино•> Нед, 
[Яблича] <<MaJJe ябJJуко•> ВеУг, [Яблuч
коІ <<КОJJінна чашка•> Г, Нед, [яблівка] 
<<ЯбJJуко•> Нед, [яблінка] (бот.) <<ЯбJJуня, 
Malus МіІІ.•> Mak, [яблінчd] <<ЯбJJунь
ка•>, [ЯбліньІ (бот.) <<ЯбJJуня•>, яблова
ті (мн.) <<ЯбJJуневі•> Нед, !яблоко] (бот.) 
<<(адамове) банан, Musa paradisiaca L.; 
(адамове) nJJiд із райської ябJJуні, Malus 
paradisiaca Med.; (JJюбовне, зоJJоте) по
мідор, Solanum lycopersicum L.•> Mak, 
[яблонка] (бот.) <<ЯбJJуня•> Mak, [Ябло
ня, Яблонь] (бот.) «ТС.•> Mak, [ябл6ш
ник] <<СИдр, ябJJучне вино Нед; (бот.) 
napиJJo звичайне, Agrimonia eupatoria 
L.•>, [яблун] (бот.) <<napиJJo звичайне, 
Agrimonia eupatoria L.•>, яблуневі (мн.), 
яблунuна <<ЯбJJуня, одна ябJJуня; ябJJу
неве дерево•> Г, Mak, яблунівка <<сидр•> 
Нед, І Яблунка] (бот.) <<ЯбJJуня» Нед, 
ЯблуннЯ (зб.) <<ЯбJJуні•> СУМ, Нед, Г, 
Яблуня (бот.) <<Malus МіІІ.•>, [Яблунь] 
(бот.) <<ТС.•>, Яблучко, Яблучник «Тор
говець ябJJуками; ябJJучне вино; сидр•>, 
[яблучниця] «Та, що торгує ябJJуками•> 
Нед, [Яблушник] <<ЯбJJучний квас•>, lябцьо] 
(зменш.) <<ЯбJJуко•> Mak, [ябчанка] <<рід 
страви зі зварених ябJJуК•>, [яблечний] 
<<ЯбJJучниЙ•> Нед, [яблоневий, яблон6вий] 
<<ЯбJJуневиЙ•> Нед, яблуневий, [яблунний] 
Нед, Яблучний, [Яблушний]; - р. Яб
локо <<ЯбJJуко•>, бр. Ябльtк, др. ябл'Ько, 
n. jabtko, ч. jablko, ст. jablo, cJJц. jablko, 
нJJ. jabtuko, HJl. jabtuko, ст. jabko, noJJaб. 
jopt'u (< *jablьko), бош. Ябмка (жін. р.), 
lЯблоІ (с. р.), м. jаболко, схв. jабука 
(жін. р. ), ст. jabuko, cJJн. jabolko, цcJJ. 
"БNЬКО, І"АБNЬКО <<ТС.•>; - ПCJl. (j)ablьko 
(< іє. *ablu-);- сnоріднене з JJИT. obuolys 
<<ЯбJJуКО•>, JlTC. abuo\s <<ЯбJJуКО•>, Прус. 
woble, двн. apful, крим.-гот. ареІ, дipJJ. 
аЬаІ! «ТС.•>, JJaт. АЬеІІа (місто в Кам
панії (ІтаJJія), ycJJaвJJeнe своїми ябJJу
ками); npиnycкaJJocя, що первісно це 
бyJJa індоєвроnейська осІ;Іова на -1-
(Trautmann 2; Meillet Etudes 335; 
Bechtel KZ 44, 129; Fraenkel KZ 63, 
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172; Ernout-Meillet З; Specht 61; Bern. 
І 22; Буга РФВ 70, 100); гіпотеза (Mo
szyr\ski PZJP 280-281) про зв'язок cJJo
вa з іє. *albho- <<біJJИЙ•>, а також виведен
ня ПСJІ. аЬІьkо З KeJlbTCbKИX (Шахма
ТОВ AfSIPh 33, 89; Преобр. 11, вьІІІ. по
сJJедний 13 І) або германських мов (Bern. 
І 22-23) сумнівні; висJювJJюваJJося при
пущення про субстратне походження 
CJJOB:;J в індоєвропейських мовах (Machek 
ESJC 214; Skok І 742-743).- Фас
мер-Трубачев lV 539; ЗССЯ 1, 44-
47; БуJJаховський Вибр. пр. 11 268; Чер
ньІх 11 463-464; Горяев V 433-434; 
Stawski І 4 79-480; Schuster-Sewc 417-
418; Bezlaj ESSJ І 215-216; Кluge
Mitzka 27; Pokorny 1-2. 

[ябронд] (бот.) <<ТОПОJJЯ бiJJa, Populus 
аІЬа L.•> ВеНЗн, Mak, [ябронт] (бот.) 
<<ТС.•> Нед; - запозичення з nоJJьської 
мови; n. [jabrzц_d] (бот.) «ТС.•> відпові
дає укр. ябрядь (див.). 

Іябрядьj (бот.) <<TonoJJя бiJJa, Populus 
аІЬа L.•> Mak, [ябруд] «ТС.•> Mak; - n. 
[jabrz~di, jabrzц_di, jabrzц_d] (бот.) <<TO
noJJя бiJJa, Populus аІЬа L.•> Mak, ч. ст. 
jabfadka (жін. р.) <<Пагін виноградної 
JlОЗИ, ГЇJlКа•>, jabfadek (чoJl. р.) «ТС.•>, CJlЦ. 
[jabrat'] (зб.) <<ГіJJки вербоJJозу (на Верб
ній недіJJі)•>; - ncJJ. (j)a-br~dь, (j)a-bredь; 
- утворене за допомогою нині відмерJJо

го nрасJJов'янського nрефікса (приймен
ника) *(j)a, що споріднений з дінд. а <<до, 
при•> (іє. *ё/6), від ncJJ. *br~d-ь/br~d-"Ь, 
спорідненого з JJИT. br~sti, brendau <<на
брякати, набирати cиJJy, дозрівати•>, bran
da <<зріJJість, стигJJість•>, branduolys <<ядро, 
кісточка (nJJoдy)•>, JJтc. briest <<Зріти, до
спІгати•>, bruбds <<брунька•>, ipJJ. bruinne 
<<грудИ•>, JJaт. frons <<Jloб, чoJJO•>, а також 
JlИT. briedis <<JlOCb•>, JlTC. briedis <<OJleHb•>, 
прус. braydis <<JlOCb•>, aJJб. brl, brlni <<ріг, 
роги•>; основа *brend- /breid- /broid- < іє. 
*bher- <<ВИдаватися, стирчати (зокрема, 
про лагони росJJин, роги тварин)•>; 
менш переконJJиві пов'язання з іє. *bher
<<бJJиcк, біJJість, жовтавий кoJJip•>, який 
розгJJядається як варіант іє. *bhel- <<бі
JJИЙ•> (Moszyr\ski Jp 1957, 37/4, 293-
295; Machek ESJC 214), з дipJJ. brenn 



Ява 

(< *bhrendh-na-) <<бризкати, бити струм
ком•> (Pokorny 167-168), гр. f3rї~w 
<<Маю вагу, nеребуваю обтяженим (також 
про коJJосся, ПJlоди)•> (Bern. І 84-85); 
nояснення комnонента ja· у ч. jabfadka 
і його сJJов'янських відnовідниках вnJJИ· 
ВОМ Ч. jehned (< ПCJl. *jagn~da) <<КОТИКИ 
(на росJJинах)•> сумнівне. - Фасмер lV 
540; ЗССЯ І 49-50; Stawski І 482-
483; Briickner 196; Trautmann 35-36. 

Ява - див. явИти. 
ЯвдокИм - див. ЄвдокИм. 
Явдоха - див. Євдокія. 
явдошка - див. авдотка. 
[Яведрик] <<ЧОрТ», [Яведа] <<ДОМОВИК; 

обмінена дитина, nотвора•> Нед, [Явед
ник] <<Чорн Нед, [Явида] <<ТС.•>; - не
ясне; можJJиво, експресивне нерегу

JJярне утворення. 

[явза] <<самоJJюбство, егоїзм•> Нед, 
[явзач] <<егоїсн Нед, [явзdтися] <<бути 
егоїстичниМ•>; - не зовсім ясне; мож
JJИВО, ексnресивне нерегуJJярне утворен

ня від займенника я (див.). 
явИти <<nоказати; зобразити; вияви

ти•>, яв, Ява, Явище, Явка, Явний, вИяв, 
вИЯва <<ПОЯВа; BИCJlOBJleHHЯ, ПОВіДОМ· 
JleHHЯ•>, вИявець <<ВИраЗНИК•> Я, виЯвник, 
вИявок <<симnтом, ознака•>, заявИти, 
заЯва, заЯвка, заЯвник, з'Ява, з'Явина 
<<явище•> Нед, [з' Явиска] «ТС.•> Нед, з' Яви
сько, з' Явище, [із' Ява] <<явище•> Нед, на
Явний, [наЯві] Нед, наяву, неява <<Нез'яв
JJення, відсутність•>, неЯвка, об' явuти, 
об'яв, об'Ява, об'Явка <<ПОВідОМJlеННЯ, ОГО· 
JJошення•>, об'Явник, [поЯв] <<nоява; здій
снення•> Нед, поЯва, [поЯвина] <<nоява; 
здійсненнЯ•> Нед, [п6явно] <<ЯВНО•> Нед, 
пред' явuти, пред' Ява <<час подання, тер
мін•>, пред'явнИк СУМ, [приявИти] <<ВИ· 
явити збіJJьшення•> Нед, приЯва <<nри
сутність; гаJJюцинація•>, проявИти, прояв, 
проЯва <<диво, дивовижа; химерна JJЮ· 
дина СУМ; [метка JJюдина, nроноза] Л•>, 
проЯвник, проявнИй, уявИти, уЯва, уЯв
лення, уЯвний, уЯв (npиcJJ.), уЯвки 
(npиcJJ.), неуявленний;- р. явuть, бр. 
заявіць <<заявити•>, др. [явити] <<nока
зати, явити, заявити•>, п. jawic si~ <<з'яв
JJятися; (заст.) з'явитися, прибути•>, ч. 

Явір 

jeviti <<ВИЯВJlЯТИ•>, CJlЦ. javit' <•ВИЯВИТИ>>, 
BJJ. jewic <<Показувати, виявJJяти•>, HJl. 
(рідк.) jawis <<ПОВіДОМJlЯТИ, ОГОJlОШуваТИ•>, 
поJJаб. (vib)ove (< *(ob)javi) <<ПоказуЄ», 
бощ. (заст.) явЯ <•повідомJJю, nерекажу•>, 
м. jави <<nовідомить, nерекаже; заявить•>, 
СХВ. jавити <<ПОВіДОМИТИ; ОГОJlОСИТИ•>, CJlH. 
javiti «ТС.•>, CTCJl. ARt1'1't11 I"ARt1'1't1 <<ПОКазу
ВаТИ, ВИЯВJlЯТИ•>; - ПCJl. (j)aviti; - спорід· 
нене з JІИТ. (ст.) ovyje <<наяві•>, ovytis 
<<УЯВИТИСЯ, НаСНИТИСЯ•>, JlTC. avities <<Ка· 
зати дурниці, безгJJуздо поводитися, беш
кетувати•>, дінд. avib <<Відкрито•>, ав. avls, 
avїsya- "тс.•>; іє. *avis-; nов'язується та
кож із JlИT. aumenis, omen\s, оmуГ}е <<СВі· 
домість, відчуття•> (Machek ESJC 225), 
що, в свою чергу, зіставJJяється із пcJJ. 

um1:>, укр. ум; JlИT. ovyje, ovyties без дос
татніх підстав вважають (Bern. І 34; 
Trautmann 21) запозиченням зі сJJов'ян
ських мов; даJJьші зв'язки з гр. 
aia~aVOJ..Іat <<ПОМіЧаЮ>>, aYw <<ЧУЮ•>, JlaT. 
audio <<чую•> (Schulze KZ 29, 251; Hujer 
LF 68, 79-80) заперечуються (Ernout
Meillet І 55); сумнівне пов'язання (Mik
kola Ursl. Gr. І 165) з ЯснИй. - Фас
мер lV 540-541; ЗССЯ 1, 93-95; Чер
ньІх 11 464; Staws~i І 526-527; Borys 
208; Machek ESJC 225; Skok І 762-
763; Bezlaj ESSJ І 222; Mikl. EW 101; 
ЗндзеJJин СБЗ 194, ИОРЯС 15/1, 216. 

Явір' (бот.) <<дерево з родини KJJe· 
нових з веJJиким п'ятиJJопатевим JJИC· 
тям, Acer pseudoplatanus L.; [топоJJя пі
рамідаJJьна, Populus italica Moench. (Po
pulus pyramidalis Roz.)]•> Mak, [явор] 
{бот.) <<явір, Acer pseudoplatanus L.•> 
Пі, [Яворин] (бот.) <•явір•>, яворИна (бот.) 
«ТС.•>; - р. Явор (бот.) <<Acer pseu
doplatan us; [пJJатан східний, РІа tan us 
orientalis L.J.>, бр. Явар <<ЯВір•>, п. BJl. HJJ. 
ja,vor, ч. cJJц. javor «ТС.•>, поJJаб. jovare 
(< *javory) (мн.) <<КJlенИ•>, боJJГ. Явор 
<<явір•>, м. jавор, схв. jавор нс.•>, cJJн. 
jа\'ОГ <<ЯВір; KJleH•>, ЦCJl. rAROp'Ь <<ПJla
TaH•>, СТСЛ. AROpOR'h <<ПJlаТаНОВИЙ•>; - ПCJl. 
(j)avoГD; - прасJJов'янське запозичення з 
германських мов, пор. двн. ahorn <<КJleH•>; 
припускається, що сJJов'яни могJJи сприй
няти германське cJJoвo як прикметник 
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явір 

(*avorьno), від якого було утворено 
зворотним способом іменникову форму 
avoro (Bern. І 34-35); двн. ahorn (> н. 
Ahorn) сnоріднене з лат. асег <<КЛеН•>, 
Гр. а:карvщ; <<ЛаВр•>, ЯКі ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє. 
*акег- <<гостриЙ•>, *ак- <<бути гострим•> у 
зв'язку з гострими виступами нерівних 
країв на листі клена (Кiuge-Mitzka 10); 
ішує також погляд про праєвроnейське, 
субстратне походження слова (Machek 
ESJC 218, LP ІІ 154; Skok І 763; Чер
ньІх ІІ 465); сnроби (BrUckner 202, 
AfSlPh 23, 626; Младенов 701) заnере
чити германське nоходження слова, у 

то~у числі доводячи його nитоме ,пра
слов'янське nоходження (Schuster-Sewc 
436), непереконливі. - Фасмер IV 541-
542; ЗССЯ 1, 96-97; Stawski І 528-
529; Moszyr\ski PZJP 37 -39; Borys 208; 
Bezlaj ESSJ І 222; Walde-Hofm. І б. 

[явір2 ] (бот.) <<Леnеха звичайна, Aco
rus calamus L.•> Mak, [явер, явор] «ТС.•> 
Mak; - бр. [Явар] «ТС.•>; - фонетич
ний варіант назви аїр «Леnеха звичай
на, Acorus calamus L.•>, що виник унас
лідок зближення зі словом Явір <<Асег 
pseudoplatanus L.•>. - Фасмер IV 541; 
Меrкулова Очерки 55. - Див. ще аїр. 

явірниця] (бот.) <<смородина золо
тиста, Ribes aureum Pursh.; смородина 
чорна, Ribes nigrum L., Ribes petraem 
Wulf.; nорічки червоні, Ribes rubrum L.; 
arpyc звичайний, Ribes grossularia L.•> 
ВеУг, Mak, [євірнu.ця] (бот.) <<Порічки 
червоні, Ribes rubrum L.•> ВеНЗн, Mak, 
[євірнu.ці] <<порічКИ•> Ко; - неясне. 

[Явкати] <<нявкати; скиглити, рюм
сати; rелrотати, крякати, кахкати•, 

[явкотітu.] <<nищати, вищати•>; - бр. 
[йgкаць] <<дзявкати від болю•>, n. [jawo
wac] <<(про собаку) гавкати, біжучи за 
зайцеМ•>, схв. jаукатu. <<стогнати, зой
кати, кричати; nлакати, голосити•>, слн. 

javkati «ТС.•>; - звуконаслідувальне утво
рення; пор. гавкати, нЯвкати, рЯвка
ти і под. - Bezlaj ESSJ І 222. 

яворИтися «утворювати коловерть 
(про течію, воду); вирувати•>; - імовір
но, нерегулярне префіксальне утворен
ня з малоnІ?одуктивним префіксом я-, 
nов'язане з [врітu.] <<КИПіТИ•> (див.). 
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Явтух - див. Євтйхій. 
Яга <<зла потварна баба, відьма•> СУМ, 

Нед, у сполученні баба-яга <<ТС.•>, /ягuй/ 
«ЗJІИЙ•> Нед; - р. яга <<ЗЛа баба, відьма•>, 
[ягая] <<рід відьми, злий дух у вигляді 
ПОТВОрНОЇ бабИ•>, бр. яга <<ЯГа•>, П. j~dza 
<<Відьма•>, [idza] <<ТС.•>, ч. [jaza] <<зла баба•>, 
болr. [ензаІ <<рана, виразка•>, схв. jеза 
<<ЖаХ•>, СТСЛ. ІtІІЗА <<ХВОроба •>; - ПСЛ. 
(j )~ga І (j )~za; вважається спорідненим 
з лит. engti <<душити, давити, тіснити, 
мучити•>, лтс. igt <<Кінчатися, чахнути; 

досадувати•>, дангл. inca <<біль•>, дісл. 
ekki <<печаль; сумнів•>; з формального 
nогляду nсл. (j)~ga є ім'ям, nохідним 
від дієслова *~gt'i, яке в слов'янських 
мовах не засвідчене; менш імовірні 

припущення зв'язків з дінд. yak~mas 
<<хвороба, виснаженнЯ•> (Liden Studien 
70), з алб. idhёtё (Меуег EW 157), з лат. 
aeger <<розстроєний, хвориЙ•> (Bern. І 
268), з р. [ягать) <<Кричати•>, егоза 
<<Непосида•> ( Ильинский ИОРЯС 16 І 4, 
17), з тюрк. amga (пор. _f5ИПч. еmgеn
<<страждати•>) (Knutsson Uber die sog. 
zweite Palatalisierung in dеп slavischen 
Sprachen, Lund 1925, 124), з фін. aka 
<<Гнів•> (Никольский ФЗ 1891 І 4-5, 7). -
Фасмер IV 542-543; ЗССЯ 6, 68-69; 
Чернь1х ІІ 465; Sfawski І 577 -578; 
Borys 202, 215; Bezlaj ESSJ І 216; 
Trautmann 70. - Пор. Язя. 

ягдташ <<мисливська сумка•>; - р. 
ягдташ, (заст.) ягташ, яхташ, бр. 
ягдташ, болr. Ягдташ; - заnозичен
ня з німецької мови; н. Jagdtasche 
<<ЯГдташ•>, (букв.) <<МИсливська сумка•> є 
складним словом, nерший комnонент 
якого Jagd <<полюваннЯ•> nов'язаний з 
дієсловом jagen «Гнати; nолювати•>, а 
другий з іменником Tasche <<сумка, тор
ба; кишенЯ•>. - СІС2 939; ССРЛЯ 17, 
2033. - Див. ще Єгер, ташка. 

Ягель (бот.) <<Оленячий мох, Clado
ni;н; - р. бр. Ягель; - запозичене з 
фіно-угорських мов, можливо, через ро
сійське посередництво; пор. саам. (норв.) 
jregel <<Ягель•>, саам. (терське) jiegel <<ТС.•>, 
сnоріднені з фін. jakala <<Ягель•>, карел. 
jagala, комі яла (*jakala) «ТС.•>, які зво-



я гілка 

дяться до праформи *jaki:ila; менш віро
гідне пов'язання (Льпкин-Гуляев 337) 
р. ягель із карел. jaga\a, прийнятне 
лише для р. [Ягала] <•Ягель•>; спроби до
вести nитома слов'янське nоходження 
і спорідненість із р. Ягода і ягла <<ВИД 
каші•> (Zubaty AfS\Ph 16, 394; Bern. І 
443) сумнівні. - Фасмер lV 543. 

[ягілка] <<весняна гра і nісня дівчат 
у Великодні дні•> Нед, [ягівка] <<Весня
на гра, nіснЯ•>, [ягілка, агівка, гагівка, 
гагілка] <<Ягілка•>, гаі'вка <<ТС.•>; - не 
зовсім ясне; можливо, похідне утво

рення від l * яглu] <<просо» (пор. лемк. 
[Яглu] <•nшоно•> ), пов'язане зі старо
винною піснею-грою (пор. відому пісню 
<•А ми просо сіяли ... •>); зникнення твір
ного слова в більшості українських пів
денно-західних говірок nризвело до де
етимологізації похідного ягілка, що ви
кликало його деформацію ([г,агілка]) і 
вторинне зближення з гай, гаївка; ареал 
поширення слова, що межує із західно

слов'янськими мовами, де є відnовідни
ки укр. [ягли] зі значенням <<Просо•> (пор. 
П. СТ. jagty <<ПрОСО•>, ВЛ. jahty <<ПрОСО•>, 
jahta <<зерно проса•> ), цьому rірипущен
ню не суnеречить; сnроба nов'язання з 
гай (Гнатюк Гаївки 1909, 12) непере
КО!)ЛИва. - Див. ще ЯглИ. - Пор. 
гаївка. 

[ягші] (іхт.) <<сірчан, риба з досить 
довгим (до 500 мм), але тонким (12-
15 мм) тулубом·> Берл; - очевидно, 
nов'язане з [игла] через тонкий, ви
довжений тулуб. - Див. ще голка. 

[ЯглИ] <•ПШОНО•> ВеЛ, ягнu (мн.) <<рід 
стравИ•>, [яглЯнuй] (у словосполученні 
каша яглЯна <<Каша ПШОНЯНа•>) ВеЛ; -
р. СТ. ягла <<ВИД КаШі>>, [ягольнuк] <<Ве
ЛИКИЙ горщик•>, др. ягл'Ь <<ВИд овоча•>, 
n. jagta <•просо; nросина; (мн. jagty) 
ПШОНО•>, Ч. jah\y <<ПШОНО•>, jah\a <<Кру
ПИНКа пшона•>, вл. jahta <•зерно проса•>, 
jahty (мн.) <<ПрОСО, ПШОНО>>, НЛ. jagty 
(мн.) <<Просо, пшоно; риб'яча ікра•>, 
схв. [jагла (jагла)] <<кукурудзяні nлас
тівці; зерно кукурудзи (що розтріскало
ся й розгорнулося на жаровні, на па
рі)•>, слн. jagla <<пшоно; круnа для каші», 

ЯглИця 

jag\o <•пшоняна каша•>; - ncJІ. jag\a, 
jag\o, jagi'Ь <<сильна (-е, -ий); та, що дає 
силу (про кашу)•> є віддієслівним пуи
кметником; - споріднене з лит. jegti 
<<МОГТИ, бути СИЛЬНИМ>>, jega <<СИЛа•>, гр. 
~Bil <•юнацька, чоловіча сила•>; іє. *іе~-; 
менш вірогідні зближення з Ягода і 
його індоєвроnейськими відnовідІjика
ми (Stawski І 487-488; Schuster-Sewc 
420; Skok І 745-746; Mikl. EW 99; 
Zubaty AfS\Ph 16, 394) або з nсл. 
*jьgla, укр. голка (Bern. І 443; Bri.ickner 
KZ 45, 307); nомилковим є зіставлення 
слова (Stawski І 487) з р. ягель <<Оле
нячий МОХ•>; немає достатніх підстав для 
зближення (Moszyr\ski PZJP 227-228) 
з тюрк. jagi.i <<ЇЖа•>, jagi.ili.ik <<ЇстівниЙ•>. -
Фасмер lV 543-544; ЗССЯ 8, 168-
169;"Bri.ickner 197; Borys 202; Machek 
ESJC 215; Bezlaj ESSJ І 216. 

ЯглИця (бот.) <•яглиця звичайна, 
Aegopodium podagraria L. СУМ, Г, Ва, 
Mak; [дудник лісовий, Angelica sylvestris 
L.; дягель лікарський, Archangelica 
officinalis (Moench.) Hoffm.; вовчуг, 
Oпonis hircina Jacq.; вовчуг колючий, 
Ononis spinosa L.] Mak•>, [ЯгuльІ «Тра
ва, Angelica archangelica Бі; вовчуг ко
лючий, Ononis spinosa L. Mak•>, [Яглu] 
<•яглиця звичайна•>, [яглuчка] «ТС. ВеНЗн, 
Mak; анемона дібровна, Anemone ne
morosa L. Mak•>; - р. [яглuца] (бот.) 
<•яглиця звичайна•>, нл. jaglica <•підма
ренник, Ga\ium L.•>, м. jаглuче, jаг
лuчка <<nервоцвіт лікарський, Primula 
officinalis L. (Ні\1.)•>, схв. jаглuца <•nер
воцвіт, Primula L.; первоцвіт весняний, 
Primu\a veris L.; нарцис, Narcissus L.; 
орлайя великоквіткова, ОгІауа grandiflora 
Hoffm.~. слн. jag\ic <<Первоцвіт, Primu\a 
L.•>; - псл. jaglica; - споріднене з 
[Яглu] <•nшоно•>, що продовжує nсл. 
jagla <•Сильна (каша, їжа взагалі)•>; спорід
нене далі з лит. j~gti <•могти, бути силь
ним•>, jega <•сила•> (молоді листки росли
ни використовувалися для їжі) (Mo
szyr\ski PZJP 282-283; Machek Jm. 
rostl.); для частини назв рослин можливе 
фонетичне й семантичне зближення з 
основою дягл- (псл. *d~gl-, укр. дЯгель) 
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Я гнус 

у зв'язку з їхніми лікарськими власти
востями (пор. і р. [дЯгльаt] «ЗдоровиЙ•>, 
[дЯгнуть] <<здоровішати, nоnравляти
СЯ•>); менш імовірним є зв'язок з іє. 
коренем *ag- <<Їстівний; плід, ягода•> і 
припущувана (Stawski І 487-488, 
488-489) спорідненість зі словом Ягода, 
ncл.Л)agoda. - зс~я 8, 169; Machek 
ESJC 215; Schuster-Sewc 420-421. -
Див. ще ЯглИ. - Пор. дЯглиця. 

[Ягнус] <<Медаль; велика золота мо
нета; круглий металевий образок, який 
жінки носять на шиЇ•> Бі, [ягнус6к] «ТС.•> 
тж, [ягнусик] <<велике намисто з дука
чами; дешева підвіска•> Нед, [я1нушик] 
<<дешева підвіска•> тж; - ч. agnusek 
<<Малий медальйон з образком•>, слц. 
agnusok, agnustek «ТС.•>; - запозичен
ня з польської мови; n. agnus <<амулет 
у формі воскового баранчика; усяке 
зображення баранця (агнця Божого)•>, 
[jagnusek] <'медальйон із зображенням 
святого•> nоходять від лат. agnus <<аг

нець, баранець, ягнЯ•>, сnорідненого з 
укр. ягнЯ. - Білецький-Носенко 412; 
SW І ІЗ; Walde-Hofm. І ІЗ. - Див. 
ще ягнЯ. 

ягиусик - див. Ягнус. 
ягнЯ <<маля вівці•>, [ягначка] <<назва 

вовни•> Дз Доn. УжДУ IV, ягнИця <<МО
лода вівцЯ•>, [ягнuчнuк] <<Пастух ягнят 
у гуцулів•>, ягнЯтина, ягнЯтник <<пас
тух ягнят; (орн.) бородач (птах із роди
ни яструбових), Gypaёtos barbatus•>, 
[ягнЯчка] <<вовна молодих овець•> Кур, 
ягнЯчий, ягнИтися, суЯгна; - р. [яг
нЯ] <<ЯГНИЦЯ•>, ягнёнок <<ЯГНЯ>>, бр. ягнЯ, 
ягнё, др. ягня, п. jagni~. ч. jehne, ст. 
jehne, слц. jahna, вл. jehnjo, нл. jagnje, 
nолаб. jognq_ (<jagn~), болr. агне, Ягне, 
м. jагне, схв. jд.дье, слн. jagnje, цсл. 
mrnь., СТСЛ. АгtІЬЦh <<ЯГНЯ, бараНеЦЬ•>; -
псл. (j)agn~. nохідне від *agn-ь; - спорід
нене з лат. agnus <<ЯГНЯ•>, дангл. eanian 
<<Котитися (про овець)•>, англ. (заст.) 
yean, гол. oonen нс. •> ( < * aunon < * аunа
<<ЯГНЯ•> < іє. *ag~h-no-), ірл. Oan <<ЯГНЯ•>, 
кімр. oen (< *ognos < іє. *o~hnos), гр. 
aJ..Іv6c.; (< *a[3v6c.;); іє. *a~h-no-s/o~h-no-s; 
припущення про можливість зв'язку з 

5З4 

Ягода 

nротоєвроnейським субстратом (Skok І 
746) не досить обrрунтоване. - Фасмер 
І\1 1-14-545; ЗССЯ І, 54-55; Трубачев 
ІІа.>в. дом. жив. 71-72; Чернь1х ІІ 465; 
Горяев 4З4; Sfawski І 488; BпJckn~r 197; 
Borys 20~2-20З; Machek ESJC 221; 
Schuster-Sewc 442-44З; Bezlaj ESSJ І 
217; Bern. І 24-25; Trautmann 2. -
Пор. агнець. 

Ягода <<соковитий, невеликий плід 
трав'яних та кущових рослин; [суниця, 
Fragaria vesca L. Нед, MakJ.>, ЯгіддЯ, 
Ягідка <<(зменш.) ягода; (перен.) лас
кава назва дівчини або жінки•>, [ягідки] 
(бот.)· <<вовчі ягоди звичайні (вовче ли
ко), Daphne Mezereum L.•> Mak, Ягід
ник <<рослина, що дає їстівні ягоди; той, 
хто вирощує або збирає ягоди•>, Ягід
нИк <<місце, де ростуть ягоди; (бот.) 
[суниця лісова, Fragaria vesca L. Mak; 
кущ суниць Нед]•>, ягіднИцтво, Ягоди
на, Ягодка <<Кінець пальця, nучка•> До, 
[Ягодник] (бот.) <<суниця лісова, Fragaria 
vesca L. Mak; суниця зелена, Fragaria 
vii·idis Duch. Mak, Fragaria collina Нед•>, 
[Ягодня] <<вишневе дерево; вишневий 
сад•> Ва, [ЯгодЯнка] <<страва з череш
невих ягід•>, [суягідниковаті] <<Шовко
вицеві•> Mak; - ~- Ягода <<соковитий, 
невеликий nлід; [суницяJ.>, бр. Ягада 
«ТС.•>, др. ягода «соковитий nлід (пере
важно винограду)•>, п. jagoda <<ягода•>, 
jagody (мн.) <<ЩОКИ•>, ч. jahoda <<ЯГода 
(суниці, nолуниці)•>, jahody (мн.) <<су
ниці; полуниці•>, слц. jahoda <<суниця; 
nолуниця; [шовковиця (дерево і плід)]•>, 
вл. jahoda <<ягода», нл. jagoda, jagody 
(мн.) <<Ягоди; суниці•>, nолаб. jod'adai 
(мн.) (<jagody) <<ЯГоди; вісnа•>, болг. 
Ягода <<суниця; полуницЯ•>, м. jагода, 
схв. jд..года <<ТС.•>, слн. jagoda <<ягода•>, 
цсл. mroдA <<зерно•>; - псл. (j)agoda; 
- утворене за доnомогою суфікса -od-a 
(пор. укр. лобода) від первісного *(j)aga 
<<Ягода•>, збереженого в nівденнослов'ян
ських мовах у комnозиті цсл. кннmrА 
<<дикий виноград (лоза і їі плід)•>, болr. 
винЯга, схв. віиьага, слн. vinjaga 
«ТС.•>, що, однак, заnеречують Садник і 
Айтuетмюллер (Sadn.-Aitz. HWb. І, 12-



ягуар 

ІЗ), вважаючи ui утворення похідними 
від вино (vino) із суфіксом -яга (-jaga); 
припускається і псл. *oga, етимологіч
но ТОТОЖНе ЛИТ. uoga <<ЯГОДа>>, ЛТС. oga 
(фонет. uбga) не.•>; зіставляється з тох. 
oko <<Плід•>, гот. akraп <<ТС.•>, дісл. akarп 
<<плоди дикорослих дерев», нн. Ecker 
<<жолуді, букові горіХИ•>, кімр. aeron 
<<ПЛОДИ дереВ>>, ірл. airne <<ТереН•>; 
сnроби зведення до індоєвропейської 
спільної праформи спірні: *og-, *ag- <<рос
ти; плід, ягода•> (Pokorny 773), *оug
<<рости, збільшуватися•> (ЗССЯ І, 59), *аg
<<ЇСтівний; nлід, ягода•> (Moszyriski PZJP 
282-283), що передбачає також мож
ливість варіанта *agh- (пор. гр. ахра<;; 
<<ДИКа груша (дерево і ПЛідk ахєрОЩ 
<<дика груша; nлід•>) (т_ам само); припус
кається (Machek ESJC 215) також суб
стратне праєвроnейське походження сло
ва; nов'язання із uсл. окош'ГЬ, укр. овоч, 
лат. augeo <<збільшую•>, дінд. 6jas <<СИ
ла•> (Ильинский РФВ 76, 248-249), з 
лат. Ova <<Пагін; гроно•> (Osthoff IF 4, 283; 
Bern. І 25; Fraenkel IF 50, 5) сумнів
ні. - Фас мер-Трубачев IV 545-546; 
ЗССЯ І, 57 -59; Чернь1х ІІ 466; Горяев 
434; Stawski І 488-489; Bri.ickner 197; 
Borys 203; Schuster-Sewc 42І; Skok І 
747; Bezlaj ESSJ І ~І7; Trautmann 202; 
Bern. І 25; Meillet Etudes 257, 320. -
Пор. Явір1 • 

ягуар (зоол.) <<ХИЖИЙ ссавець із 
родини котячих, Felis onca•>; - р. бр. 
болг. ягуар, n. вл. jaguar, ч. слu. 
jagшir, м. jагуар, схв. jагуар, слн. 
jaguar; - заnозичення із західноєвро
nейських мов; н. Jaguar, фр. jaguar <<ЯГу
ар•>, ісп. nорт. jaguar «ТС.•> походять від 
слова jagoara «тварина, шо їсть м'ясо 
(особливо собака)•> з мови тупі-гуарані 
(Південна Америка), де jagoaraete озна
чає <<Ягуар•>, яке, можливо, nоходить від 
jahuar <<Кров•> із мови кечуа. - СІС2 

939; Чернь1х 11 466; Kopaliriski 451; St. 
wyr. obcych 322; Кluge-Mitzka 330; 
Кlein 824; Lokotsch EW А W 38. 

яд <<Отрута•>, [їд] «rC.•>, [їдь] не.; 
сварка•>, [їдовuтий] <<Отруйний», ядо
вuтий <<ТС.•>, ядучий <<Їдкий, задушли-

ядлівчак 

виЙ•>; - р. бр. яд <<Отрута•>, др. ядо 
не.•>, tдо <<Їжа, nожива; яд, отрута•>, n. 
jad <<отрута•>, ч. jed, ст. jed не.•>, слu. 
jed <<Отрута; обурення, злість•>, вл. jed 
<<отрута•>, нл. [jedowaty] <<отруйний; кля
тиЙ•>, боJІГ. яд <<сум, страждання; гнів, 
злість; (заст.) отрута•>, м. jад «ТС.•>, 
схв. jад <<отрута; гнів, злість•>, слн. jad 
не.•>; - nсл. (j)ed-ь/ еd-ь, яке або по
в'язане З esti, еmь <<ЇСТИ, ЇМ•>, ПрОДОВ
жуючИ nопереднє *ёd- (отруту давали 
з їжею) (Mikl. EW 98; Bri.ickner І96; 
Младенов 701 ), або є складним імен
никовим утворенням з префікса *ё- <<ДО-•> 
і кореня *do- <<давати•> (те, що додава
ли до їжі, питва) (KoГfnek LF 57, 8-9, 
ZfSlPh 13, 416); менш вірогідні інші nо
в'язання: з іє. *aidh- <<палитИ•> (наявним 
у Гр. а\І}щ <<СПека; ВОГО!-JЬ», дінд. еdhа
<<дрова•> і пор..) (Schuster-Sewc 450-451; 
Pokorny 774) або з *oid- <<Набрякати•> (гр. 
оІоо<;; <<пухлина•>, двн. еі3 <<Нарив•>, дісл. 
eitr <<отрута; гнів•>, двн. eitar «ГніЙ•>) 
(Bern. І 271-272; Stawski І 484; Machek 
ESJC 219).- Фасмер lV 546; ЗССЯ б, 
45-47; Чернь1х І! 466; Bruckner І96; 
Младенов 701; Skok І 743-744; Bezlaj 
ESSJ І 216; Trautmann 2-3. - Пор. їд. 

[ядвіга] (сива) (орн.) <<іволга, Oriolus 
oriolus L., Oriolus galbula L.•> Шарл; -
утворення, пов'язане з nольським жіно
чим ім'ям Jadwiga або безпосередньо з 
його українською формою Ядвіга (Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 214); не вик
лючено, однак, шо з жіночим ім'ям 
зблизився один з фонетичних варіантів 
назви nтаха, пор. вильга, іговда, во
ловіга, вольвіга, вИвільга і т. ін. -Див. 
ше вільга2 • 

[ядеркй] (мн.) <<сорт яблук•> ВеНЗн; 
- очевидно, nов'язане з ядро; пор. др. 
ядро <<плід•>, п. j~drny «скороспілиЙ•>. -
Див. ше ядро. 

[ядлівчак] (орн.) <<дрізд-чикотень, 
Turdus pilaris L.•> Шарл, [ядвівчак] 
«ТС.•> ВеЛ, ВеНЗн, [яд[jівичикар] <<птах, 
схожий на горобuя•> ВеЛ; - похідне 
утворення від [ядловець] <<яловеuь»; на
зва зумовлена тим, шо восени дрозди 

охоче їдять різні лісові ягоди, зокрема 
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ядловець Ядуха 
--- -----------------------------------------

ягоди ялівцю (див., напр., В. Пархо
меІІКО, Серед рідно·! природи, 27); ІІри
пускалося (Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
243) західнослов'янське походження на
зви птаха. - Див. ще ядловець. 

[ядловець] (бот.) <<яловеuь звичай
ний, Juпiperus communis L.•> Нед; -
бр. ядл6веи, <<Яловеuь•>, n. [jadtowiec] 
«ТС.•>, слu. [jadlovec); - запозичення з 
польсько'! мови; п. [jadfowiec) виникло 
внаслідок зближення і формального упо
дібнення п. jatowiec <<Яловеuь•> до п. 
[jadta) <<Ялина•> (літ. jodfa). - Див. ще 
ялИна, яловець. 

[ядомолоч] (канарійська) (бот.) <<МО
лочай канарський, Euphorbia canariensis 
L.•> Mak; - штучне складне утворення 
з іменника яд і основи nрикметника 
молочний, тобто ядовuте молоко; на
зва зумовлена гірким біло-молочним 
соком рослини. - Див. ще молоко, яд. 

[ядрениця) (бот.) <<Gigartina Ag.•> 
Mak, [ядренниця) (голчаста) <<Gigartina 
acicu\aris Lam.•> Mak; - штучне утво
рення, похідне від ядро; є неточною 
калькою латинської науково'! назви 
рослини Gigartina, в основі якої ле
жить гр. уіуартоv <<Виноградна кісточ
ка•> (NSD 1031 ). -Див. ще ядро. 

[ядринець] (бот.) <<бедринець ло
микаменевий, Pimpinel\a saxifгaga L.•> 
Mak; - утворення, пов'язане з [Ядер
ний) <<Здоровий, міuний, твердиЙ•> з ог
ляду на здатність рослини nроростати 

на кам'янистих rрунтах (пор. лат. saxi
fragus <<Такий, що ламає каміння•>). -
Нейштадт 415. 

ядро <<внутрішня частина nлоду (го
ріха, зерна); внутрішня (щільніша) час
тина чого-небудь; основна, керівна час

тина певно·! групи людей; кулястий 
снаряд у старовинній артилеfїі; сгюртив
ний снаряд для штовханнЯ•>, Ядра) (мн.) 
<<сім'яники•> Нед, [ядренники] (мн.) (бот.) 
<<Піреноміuети, Pyreпomycetes Fr.•> Нед, 
Mak, [ядрuнка) (анат.) <<Калитка•> Нед, 
Ядриця, ядрівка <<внутрішня частина 
деревини•>, Ядерний, ядренuй, ядре
нuстий, [ядркuй] <<ЯдерниЙ•>, ядрЯний 
<<ЯдерниЙ•>; - р. бр. болг. ядро, др. 
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ядро (переважно мн. ядра) <<Надра, 
глибінь; лоно; жіноча утроба; торба, 
мішок; печінка; nлід•>, п. jq_dro <<Ядро; 
(анат.) яйuе•>, ч. jadro <<зерно, кісточка; 
ядро•>, слu. jadro <<ТС.•>, вл. jadro <<зерно, 
кісточка; ягода винограду; ядро•>, нл. 
jedro, [jadro) <<Ядро•>, полаб. jQdre ( < j~dro) 
<<Ядро (горіха)•>, м. jадро <<Ядро; (nерен.) 
суть•>, схв. jедро <<Ядро; осереддя•>, слн. 
jedгo <<зерно; ядро, кісточка•>, uсл. 
м.дро <<Ядро•>; - псл. (j)~dro; - етимо
логія остаточно не з'ясована; найвірогід
ніше, nродовжує *en-dr-, де *ел- <<В, все

редині•>, -dr- формант, що має значення 
<<Середина, внутрішнє•> (позбавлений ін
доєвропейських відповідників); сумнівні
ші зіставлення з дінд. andam <<ЯЙuе•> 
(Фасмер IV 547-548; Mikl. EW 104; 
Machek KZ 64, 262; Uhlenbeck 5), з гр. 
~бр6~ «ПОВНИЙ; ДОСТИГЛИЙ; СИЛЬНИЙ• 
(Bern. І 455-456; Trautmann 107-108; 
Bruckner 203), з дінд. adri~ <<Камінь, зок
рема такий, щоб товкти солому•> (Liden 
Studien 82-83; Charpentier AfS\Ph 29, 4), 
з лтс. їdrs <<Гнилий стрижень дерева•>, гр. 
оТощ <<пухлина•> (проти Горяев 434; 
Преобр. ІІ, вь1n. последний 134-135), з 
р. [Ягльиї) <<ярий, ретельний, швидкиЙ•> 
(BrUckner KZ 45, 307), з дінд. fndra 
<<сильниЙ•> (Stawski І 536-538; 
Schuster-Sewc 418-419; Pokorny 774), 
з лит. [antris] <<не обрізаний•> (Zuba
ty Studie !І 107), а також nояснення 
слова як складного, утвореного з ком

nонента, відбитого в nсл. *~tro <<nечін
ка·>, який зводиться до іє. *іл, і кореня 
*derev-/ dru-, укр. дерево (Ильинский 
AfS\Ph 28, 451-455). - ЗССЯ 6, 
65-66; Фортунатов ВВ ІІІ 54; Брандт 
РФВ 22, 133; Чернь1х !І 466-477; 
Borys 209; Bez\aj ESSJ І 224; Shevelov 
Prehistory 230. 

Ядуха <<задишка, спричинювана хво
робами•>, [Ядух) ной, що має ядуху; 
задишка•> Нед, Ядушливий, ядушний; -
р. [ядуха], п. [jaducha] <<кашель, ядуха, 
сухоти•>, вл. jadusi\vy «Ядушливий•>, нл. 
jactus <<Ядуха•>; - nсл. [jaduxa], [jadusь]; 
ро:->глядається як утворення від nсл. 

dux-ь <<дУХ•> із початковим префіксом ja-



яз 

(Rozwadowski RS 2, 429) або з je- від 
j~ti <<брати•> (Bern. І 429; Fraenkel AfSIPh 
39, 83). - Фасмер IV 5j-8; Трубачев 
С.-луж. сб. 163; Schuster-Sewc 419. -
Див. ще дух, Яти. 

яз <•загата на річці для ловлі риби; 
[гребля, загата ВеЛ]•>, [вйиз] «місце на 
річці, де ставиться рибальська снасть•> 
ЛЖит, [язь] <<загата на річці для ловлі 
риби•>, [од'язок] <•пов'язана з язом бо
кова загата•> ВеЛ; - р. бр. [яз] <<загата 
на річці для ловлі риби», др. tз'Ь <•ЖО
лоб, рівчак•>, п. jaz <•гребля, загата; 
частокіл поперек річки для ловлі ри
би», ч. jez <<загата; гребля•>, ст. jez 
«ТС.•>, слц. jaz <<греблЯ•>, полаб. jaz <<Ка
нал•>, болr. яз «гребля, загата•>, м. jаз 
<•загата; відвідний канаЛ•>, схв. jііз <<Від
відний канал, рівчак; жолоб (що підво
дить воду); загата; прірва, безодня•>, слн. 
jez «Гребля, загата•>; - псл. jazo ( < j-ezo 
< еz·ь); - не зовсім ясне; зіставляєть
ся З ЛИТ. eze, ezia, [aziaj <<Межа, Грядка; 
мілке місце біля берега•>, прус. asy «Ме
жа•>, лтс. еіа <•межа; грядка•>, з вірм. 
ezr <<берег, межа•>, яке пов'язують також 
(Benveniste Origines de Іа formation des 
noms en іе. 1935 І 11) із nсл. *ezero, 
укр. озеро; зіставляється з псл. *(j)ezva, 
укр. Язва (Pedersen KZ 38, 312), з *jеіь, 
укр. їж <<Їжак•> (Moszyriski JP 37/4, 
298) як загорожею з кілків і nаль; nо
милкова реконструкція nраформи як 
*j~z'Ь і зближення слова з j~ti <•узяти•> 
(Jokl AfSIPh 28, 8) або пов'язання 
(Matzenauer LF 8, 27-28) з гр. ayw 
«веду•>, спорідненого з нгр. <'ху6с.; <•ка
нал•>. - Фасмер IV 549; ЗССЯ 6, 59; 
Stawski І 529; BrUckner 202; Borys 208; 
Machek ESJC 225; Младенов 702; Skok 
І 763-764; Bern. І 277; Trautmann 73. -
Пор. їз. 

Язва <<виразка, болячка; уїдлива лю
дина; [відьма, лиха жінка Нед]•>, [язвець] 
<•борсук•>, [Язвина] <•нора; ущелина, яр•>, 
[язьвJ <•мука» Нед, [Язьвина] <<дуже по
гана дорога•> тж, язвИти; - р. бр. болг. 
Язва <<виразка, болячка; уїдлива людина•>, 
др. язва <•виразка, рана; лихо; журба, 
прикрість•>. tзва «ТС.•>, n. jaiwa <<(мисл.) 

Язrір 

нора борсука; [яма].>. ч. jizva, [jizval 
«Шрам, рубець•>, ст. jiezva, слц. jazva 
«ТС.•>, м. jазбина <•нора, барліг•>, схв. 
jазбина <<нора борсука; барліг; лігво; 
нора•>, ст. jazvina <•нора борсука•>, слн. 
jazba, [jaz] <•дірка; яма», jazbina, [jazvina] 
<<НОра борсука; яма•>, стсл. mЗRA <•ра
на•>, mзкннА <<ЯМа, печера•>; - псл. 

jazva (< *j-ezva < *ezva) нріщина, 
діра»; - споріднене з прус. eyswo <•ра
на•>, лит. [aiza] <<щілина, шnара•>, лтс. 
alza «ТС.•>, leza «щілина в льоду», лит. 
IZti <•розnадатися, тріскатися•>, izus <<крих
кий, легко розламуваниЙ•>, хет. іgа(і)
нріскатися (про розжарений камінь у 
воді)•>; nов'язання з гр. aiyavi11 <<СПИС•> 
(Bezzenberger ВВ 27, 166), з гр. woic.; 
<<ПОЛОГОВі болі•> (Hofmann ВВ 21, 138), З 
лит. еіе <•мілководдя в затоці при бе
резі•> (Соболевский РФВ 71, 433) не
переконливі. - Фасмер lV 549-550; 
ЗССЯ 6, 56-57; Чернь1х ІІ 467; Горя
ев 435; Stawski І 533-534; Machek 
ESJC 230; Skok І 764; Bern. І 276-
277; Trautmann 68. 

[язвин] (бот.) <<повій звичайний, Ly
cium barbarum L.•> Mak, [язьвін] «ТС.•> 
Mak; - очевидно, похідне утворення 
від Язва; назва може бути зумовлена 
тим, що рослина становить собою ко
лючі кущі (Словн. бот. 431), тобто 
може язвИти <•колоти, ранити» (пор. 
народну назву рослини вербИця колю
ща). -Див. ще Язва. 

Язвина - див. Язва. 
[язвінник] (бот.) <•заяча конюши

на, Anthyllis (vulneraria L.)» Mak; - р. 
Язвенник <•ТС.•>; - утворення, що nо
ходить від Язва, оскільки рослина за
стосовувалася при лікуванні ран і ІІух
лин. - Machek Jm. rostl. 122. -Див. 
ще Язва. 

[Язrір] (іхт.) <•Йорж, Acerina cernua 
L.•> Нед, ВеНЗн; - бр. [яжг,tjр]; -
запозичення з польської мови; n. [jazgier, 
jazgar, jezgarz, jazgarz] <•Йорж» продов
жують псл. [*ezg-orьl <•риба з колюч
ками•> із тим самим коренем, що й псл. 
[*rzdz-ь] (< *ezg-ь), псл. *еzь <•Їжак•>, спо
ріднене З ЛИТ. ezegys, [ezgys] «ЙОрЖ•>, 
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Яздра 

прус. assegis <•окунь•>; пов'язання (Bri.ick
ner 202) із псл. jazь, укр. язь неперекон
ливе. - ЗССЯ б, бО; Sfawski І 531, 535; 
Machek ESJC 225-22б; Mikl. EW 101; 
Bern. І 277. - Пор. їж, яшюір. 

[Яздра] (мн.) <•зябра•>; - неясне; 
можливо, nов'язане з етимологічно не
з'ясованим др. яздрь <•ніздря•>. 

язИк1 (мн. язикИ) (анат.) <•рухомий 
орган у ротовій гюрожнині; мова; nоло
нений, від якого здобувають nотрібні відо
мості; (геогр.) [коса, перешийок Нед]•>, 
[язе] <<ЯЗИК•>, [язuкdч.] <<хвалько, фра
зер•>, язuч.ище, язuч.ник «nліткар•>, язи
ч.6к, Язя (дит.) <<ЯЗИК•>, язикатий, [язи
ковdтийІ <•ЯзикоподібниЙ•> Нед, [язи
ковdти] <<nерекладати, шnигувати, пліт
кувати; базікати нісенітниці Пі; мати 
нариви на язиці (про корову) ЛексПОЛ•>, 
язuч.ити <<пліткувати•>, під'язuч.ниця <<ди
тяча хвороба•>, [праязuкІ (заст.) <•nрамо
ва•>, [праязuч.ити] <<розголосити, nрого
воритисЯ•>, [проязuч.итися] <•nроговори
тися•>; - р. язь'tк <•язик (анат.); мова; 
полонениЙ•>, бр. язьІк <<Язик (анат.); по
лонениЙ•>, др. язьtк'Ь <<Язик; мова; nере
кладач, провідник; язик (полонений); 
свідчення; заnовіт•>, п. j~zyk <•язик; мо
ва; (ст.) nолонениЙ•>, ч. слц. jazyk 
<•ЯЗИК; МОВа•>, ВЛ. jazyk <<ЯЗИК•>, НЛ. jezyk, 
полаб. jQzek (< j~zyk'ь) не.•>, болг. 
езuк, [язuк] <<ЯЗИК; мова•>, М. jазик, схв. 
jезик, слн. jezik, стсл. М\ЗІ>ІК"Ь. не.•>;
nсл. (j)~zykь; утворене за доnомогою су
фікса -k(-ь) від псл. *~zy <•Язик; мова•> 
(< *en-ghO-), що, як і прус. insuwis 
<•ЯЗИК>> (< *en-gho-), вважається префік
сальним nохідним (прийменник - nре
фікс *en <•В•>) від кореня *gho- / ghеv
<•звати, закликати•>; зіставляється з дінд. 
jihva, juhO- <•язик», ав. hizva-, лат. lingua, 
ст. dingua, гот. tungo, двн. zunga, лит. 
liezuvis, дірл. tenge, вірм. lezu, тох. 
А kantu- ( < *tanku-); сумнівним є nов'я
зання слова з гр. уЛGюаа <•ЯЗИК•> (Pisani 
IF б1, 141-14б) або з_ nсл. Qz-ьk-ь, укр. 
вузькuй (Machek ESJC 218-219). -
ЗССЯ б, 74-75; Фасмер-Трубачсв IV 
550-551; Черньrх ІІ 4б 7 -4б8; Горя св 
435; Stawski І 580-581; Bri.ickner 208; 
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язИчник 

Schuster-Sewc 437-438; Skok І 781; 
Pokorny 223. - Пор. язИк2 • 

язИк2 (мн. - язuкu) (заст., поет.) 
<•народ, народність•>, (рідк.) язuцтво 
<•ПОГаНСТВО•>, ЯЗUЧ.есmво <<ТС.•>, ЯЗUЧ.НиК 
<<ПОГаНИН•>, ЯЗUЧ.НиЦmво, ЯЗUЧ.еський, 
язuч.ницький; - р. ЯЗЬlК (мн. язьtки) 
<•народ, народність», др. язьtк'Ь <•народ, 
nлем'я; (мн. язьщи) іноплемінники, 
язичники; люди, народ•>, п. ст. j~zyk 
<•національність, народ•>, ч. ст. jazyk <•ТС.•>, 
бОЛГ. ЄЗUЧ.НиК <•ЯЗИЧНИК•>, СТСЛ. ~ЬІК"Ь 
<<народ (насамперед чужий)•>; - утво
рення, що nродовжує за давньоруським 

посередництвом семантику відnовідно
го старослов'янського слова; стсл. М\ЗІ>ІК"Ь. 
<•народ (насамnеред чужий)•> могло на
бути свого значення під вnливом 
грецького (біблійного) ЄІ}vщ <•Громада, 
натовп, nлем'я; народ (nереважно чу
жий, язичницький)•>, що nротиставило
ся гр. Лаос.; <•Народ (свій, християнсь
кий).>. відбиваючи гебрайський оригі
нал Біблії, пор. гебр. goi, мн. goiim <•На
род (чужий, язичницький)•> - 'am <•на
род (свій, ізраїльський)•>; можливо, nояві 
значення <•народ•> у стсл. ІtІІ.зьак-ь спри

яв також вплив з боку елат. lingua 
<•народ•>, nервісно тільки <•язик, мова•> 
(Мейе ОЯ 411 ). - Фасмер IV 551; 
ЧерНЬІХ rr 4б8. -Див. ще язИк'. 

. [язИчник] (бот.) <•Ligularia С.; ву
жачка, Ophioglossum L.•> Mak, [язич.
кu] (бот.) <<подорожник ланнетолистий, 
Plantago lanceolata L. Mak; вероніка дов
ГОJІИста, Veronica longifo\ia L. Пі•>, язич.
ковdті <•Linguliflorae•> Mak, [язuч.ники] 
(бот.) <•подорожник ланцетолистий, Plan
tago lanceo\ata L.•> Mak, [язич.ниця] 
<•листовик сколоnендровий, Phyllitis scolo
pendrium (Scolopendrium vulgare Sm.)•> 
Mak, [язич.6к] <•Coeloglossum Hart., Іnо
дорожник ланцетолистий, Plantago lan
ceolata L.]•> Mak; - р. [язьtч.никj (бот.) 
<•ссрnій красильний, Serratu\a tinctoria 
L.'>, п. [j~zycznik] <•вужачка; листовик 
сколопендровиЙ•>, СJІЦ. jazycnfk <•язич
ник, Ligularia Cass.•>, слн. jezfcnik <•ібе
рійка, Iberis L.•>; - утворення, nохідне 
від язuк; назва зумовлена тим, шо листя 



язібаба 

або квіти рослини за формою подібні до 
язика. - Machek Jm. rostl. 253. - Див. 
ще язИк'. 

[язібаба] <<відьма; (ент.) вид гусе
ниці, Bambux rubi•>; - ч. jezibaba <<ба
ба-яга•>, слц. jezibaba, [jedzibaba, jenzi
baba, jendzibaba, jendzibaba] «rC.•>; -
складне слово, утворене з іменників Язя 
і баба. - Див. ще баба', Язя. 

язь (іхт.) <<Прісноводна риба родини 
коропових, Leuciscus idus L.•>, в'язь (іхт.), 
[язuк, язuця, язкж, Язя] <•ТС.•> Нед; -
р. бр. язь <•ЯЗЬ•>, 11. jai., ч. [jazek], [jezuve] 
<<ТС.», вл. jaz <<бичок, Cottus», нл. jaz <<ЯЗЬ•>, 
схв. jаз, слн. jez нс.•>; - nсл. (j)azь 
<<ЯЗЬ•>; - етимологічно неясне; найвірогід
ніше пов'язання з іє. *аі- <<Горіти, блища
ТИ>> (Leder 51-53) або з прот,оєвропейсь
ким субстратом (Machek ESJC 223); nри
пускається також зв'язок із псл. *(j)azь 
<<КОзеЛ», збереженим у др. язьно <<Шкіра» 
і СПОріднеНИМ З ЛИТ. ozys <<КОЗеЛ•>, ЛТС. 
azis «ТС.•>, прус. woses <<коза•> через те, 
що риба має вуса (Janzeп ZfSIPh 18, 
29-32), із псл. (j)ez-ь <<загорожа в 
річці для ловлі риби•>, укр. яз <<ТС.•> у 
зв'язку з тим, що риба іноді зби
рається великими скупченнями, nере

городжуючи річку (Stawski І 532), із 
nсл. (j)ezь, укр. [їж], їжак (BOga RR 11 
217) у зв'язку з колючками, що має 
риба, із nсл. (j)ezero, укр. озеро (Loe
wentha\ AfS\Ph 37, 383), з двн. jesan <<nі
нитисЯ•> (Agre\1 Zwei Beitr. zur s\av. Laut
geschichte 1918, 62); пов'язання з п. jai.di., 
jazgarz <<ЙОрЖ•>, ЛИТ. ezg\ys <<ТС.•> (Bri.ick
ner KZ 46, 197) сумнівне; зближення 
(Mik\. EW 102; Горяев 435) з лит. еsё 
<<ЛЯЩ•> помилкове, бо литовське слово 

nоходить з н. Asche <<Харіус». - Коломи
ец Происх. назв. рь1б 98-100; Критен
ко Мовозн. 1967, І, 82-83; Фасмер IV 
551; ЗССЯ 1, 1 03; Чернь1х 11 468; 
Stawski І 532-533; Machek ESJC 218; 
Schuster-Sewc 437; Skok І 764. 

[Язя] <<Відьма, яга, лиха жінка•> Нед, 
[язнь] <<ТС.•> тж; - др. язя <<рана, ви
разка; недуга, хвороба; страждання; ли
хо, нещастя; хиба, вада; злочин>>, п. j~dza 
<<Відьма; зла жінка•>, ч. ст. jeze (жін. р.) 

яйце 

<<ЯГа•>, jezenka, jezinka, суч. jezinka, [jaza] 
<<ТС.•>, болr. [енза, енза] <<Назва ХВОроби», 
схв. jеза <<дрож; холод (внутрішній); му
рашки по тілу; жах•>, jезив <<моторошний, 
страшний, жахливий•>, слн. jeza «rнів, 
ЗЛіСТЬ>>, СТСЛ. ltiiCA, М\ЗА <<ХВОроба•>; -
псл. (j)~za; - виникло з *(j)~ga вна
слідок прогресивної асиміляції; наяв
ність у східнослов'янських мовах реф
лексів псл. *j~ga пояснюється (Белиh 
JF ІІ 34; Milewski RS\ 1 З, 15-17) вто
ринним аналогійним вирівнюванням; мен
ше nідстав бачити в цих варіантах пер

вісні індоєвроnейські словотворчі дуб
лети *gga/gg-ja (Bri.ickner KZ 45, 318; 
Ekblom Die fri.ihe dorsa\e Pa\atalisierung 
im S\av. 1951, 26-27) або форми із -dz-, 
-z- (-з-) розглядати як виниклі під впли
вом ч. jed, укр. яд і їхніх С{Іов'янських 
відповідників (Machek ESJC 225). -
ЗССЯ 6, 68-69; Stawski І 577-578. -
Див. ще Яга. 

яй <<Вигук на вираження здивування, 
бо.nю•>, [Яйкати] <<Кричати яй, скаржи
тися, ойкати•>, [яйкотітиІ <<ТС.•>; - ч. 
jej (виг.) <<ах!», слц. jaj <<(на вираження 
болю) ай!; (на вираження смутку) ой!, 
ох!•>, слн. jaj нс.•>; - близько сnорід
нене з вигуком ай, від якого, як його 
варіант, відрізняється наявністю почат
кового звука й-. - Bezlaj ESSJ І 217-
21.8. -Див. ще ай 1 • - Пор. йо, йой. 

Іяйдерево] (бот.) <<бузок, Syringa 
L.•> До; - не зовсім ясне; можливо, ре
зультат деетимологізації й експресивної 
деформації іншої назви рослини рай
дерево <<бузок•>. 

яйла <<Плоска безлісна місцевість у 
кримських горах.>; - р. бр. яйла <<ТС.•>; -
заnозичення з кримськотатарської мо
ви; крим.-тат. jajla, тур. уауІа <<ЯЙла; 
гірське nлато, де пасуть улітку худобу; 
плоскогір'я•> походить від дтюрк. jajla 
<<проводити літо•>, пов'язаного з jaj 
<<Літо•>. - Фасмер lV 552; Дмитриев 
553; Радлов ІІІ 11. 

яйце <<сукупність білка і жовтка, з 
яю1х утворюється зародок у птахів; 
(а<;ат.) сім'яники (мн. Яйця)•>, [Яйця] (мн.) 
«назва грИ•> СУМ, Г, яЄчник <<(анат.); (бот.) 
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[грузд, Agaricus caesareus Scop. (Ama
nita); лисичка, Cantharel\us cibarius Fr.J 
Mak•>, [яЄчнu.ця] <<Яєчня; (бот.) грузд, 
Agaricus caesareus Scop. (Amanita)•> Mak, 
яЄчня, [яЄшник] <<Омлет Нед; (бот.) грузд, 
Agaricus caesareus Scop. (Amanita) Г, 
Mak; білий гриб, лисичка, опеньок; 
їстівний гrиб, споріднений з мухомором 
ВеН~Н•>, яЄшниця] <<Яєчня Дз УЗЛП; 
(бот.) (пошвиста) вид гриба, Agaricus 
vaginatus Bu\1. (Amanita) Mak•>, яЄшня 
<<ЯЄЧНЯ>>, [Jійко] <<ЯЙЦе•>, [Jійо] (дит.) <<ЯЄЧКО>> 
Ме, яйцівка <<ВИД слимака, Ovula•> Нед, 
яЄчний, яЄшний, [яйцеватий] <<ЯЙце
подібниЙ•> Нед, яйцюватий <<ТС.•>, з' Яйчи
тися <<бути заnлідненою (про курку, 
гуску і под.)•> Нед; - р. яйц6, бр. яйц6, 
Яйка, др. яице <<яйце•>, п. jaje, [jajo, jajce, 
jajco, wajce], jajko, ч. vejce, ст. valce, ljajo, 
jajko], слц. vajce, [vajo], [(ех.) vajco], 
вл. jejo, нл. jajo, jajko «ТС.•>, nолаб. joji 
(< *jaje) <<ЯЙце», joje (< *jaji) <<testiculi•>, 
болr. яйце <<Яйце•>, м. jajцe, схв. jaje, слн. 
jajce, стсл. АНЦ€, цсл. mнц€ «ТС.•>; - nсл. 
*aje (> jaje/vaje), (зменш.) *аjьсе;
споріднене з двн. еі <<ЯЙце•>, н. Еі, дісл. 
egg, гот. [(крим.) ada], кімр. wy, корн. ст. 
uy, корн. оу, ос. aik, aik<E, перс. хауа, ав. 

' І - • • . о *-' 
ауа-, гр. <10V, лат. ovum, в1рм. JU, ІЄ. щ-, 

*Щоm або *oviom; пов'язується (Specht 
28) з іє. *avis <<nтах•> (пор. лат. avis 
«ТС.•>).- ЗССЯ І, 61-62, 63; Фасмер 
IV 552; Чернь1х І! 468-469; Горяев 
435; Stawski І 489-490; Borys 203; 
Machek ESJC 681; Schuster-Sewc 443-
444; Skok І 7 49; Bezlaj ESSJ І 218; 
Mikl. EW 99; Bern. І 26; Абаев ИЗСОЯ 
І 41; Pokorny 783-784. 

як' (зоол.) «Ссавець родини бича
чих, Poephagus grunnienS>>, ЯковиІі, яча
ний, ячачий; - р. бр. болr. як (зоол.) 
<<ЯК•>, n. ч. слц. вл. jak, схв. jак, слн. 
jak; - запозичене з тибетської мови за 
посередництвом російської і, можливо, 
англійської (англ. yak <<ЯК•> ); тибет. (nи
семне) gyag <<ЯК (самець)•> (лхаське ja) ви
никло, мабуть, із первісного *gayag (пор. 
тибет. [yajag]) через редукцію префік
сального складу *ga- nри кореневому 
(- )yag. - СІС2 940; Sf. wyr. obcych 322; 
Kopa\ir\ski 452. 
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як2 (присл.) (означає питання ~ро 
сnосіб дії); (спол.) (rюрівняльний), яко 
(присл. заст.) <<ЯК•>, якова <<ЯК; скіль
КИ•>, якuй, Якість, Якісний, [яковИй] 
(заст.) <<ЯКИЙ•>, [яковuтий] «ТС.•>, [заЯк] 
(присл., сnол.) <<ЯК довго, з того часу 
як;. перш ніж; тоді колИ•> Ж, [неяк] <<Не 
інакше, звичайно ж так•> Бі, [неЯковось] 
<<Не до речі, незручно•> Бі, [неЯкось] «ТС.•> 
Бі, [неякий] (заст.) <<Якийсь•>, [ниЯк] 
<<Ніяк, жодним способом•> Нед, н{як 
<<нема можливості•>, ніЯк (nрисл.), [ніЯко] 
<<ніяковО•>, ніЯкий (займ.) «[ні до чого 
не здатний Нед; невихований, неро
зумний, вайлуватий Ме]•>, ніЯковий, 
ніяков{ти, [переякuй] <<Який би не 
був•>, [позаЯк] <<Оскільки, тому що, бо•> 
Нед, [позаЯкось] ~нещодавно; nозавчо
ра•> Нед, [позаЯкий] <<наскільки вели
кий, наскільки годиться•> Нед, [поніЯ
чити] <<nонівечитИ•> Нед, [поніЯчитися] 
<<nогіршитися, зіnсуватися•> Нед, ВеЗн; -
р. [як] <<ЯК•>, бр. як, др. яко (присл., 
спол.) <<ЯК, коли; як тільки; nриблизно, 
близько; начебто; навіть; що; так що; 
щоб; бо; ХОЧ•>, 11. jak <<ЯК•>, jako <<ХТО, 
що, у якій функціЇ•>, ст. jako <<ЯК•>, ч. 
jak <<ЯК, ЯКИМ ЧИНОМ>>, jako <•ЯК (nрИ 
порівнянні); як (хто, у функції кого); 
мов, немов•>, ст. jako, jake, jak <<ЯК (в 
усіх функціях)•>, ст. ako, ak <<ЯК, хоч•>, 
СЛЦ. [jak], ako <<ЯК; НіЖ•>, ak <<ЯКЩО•>, ВЛ. 

t
·ako <<КОЛИ; ЯК (ХТО, що); ЯК ТіЛЬКИ>>, 
hako] «ТС.•>, нл. [jak] <<ЯК•>, ст. jako 
<<ТС.•>, ako, ak <<ЯК; що, який; коли (в 
мин. часі)•>, болr. ак6 <<Якщо; (розм.) 
хоЧ•>, м. ако <<Якщо; хоч•>, схв. jаком 
(присл.) <<Ледве; щойно; тільки тепер•>, 
(заст.) jако <<Тепер, НИНі>>, СЛН. ako <<ЯК
ЩО•>, СТСЛ. ІаКО, АКО <•ЯК; ЩО•>, ІаК"Ь. <<ЯКИЙ•>, 
Ак·ь <<ТС.•>; - nсл. jako, nочатковий 
компонент якого j- зводиться до індоєв
роnейського відносного займенниково
го кореня і-; - споріднене з лит. j6ks 
(joks) <<якийсь, котрийсь; жоден, ніхто•>; 
праслов'янська форма типу ako, відби
та частиною слов'янських мов з nочат
ковим а-, очевидно, nродовжує займен
ник із вказівним займенниковим коре
нем '-, виражений пізніш утраченим ла-



ЯкбИ 

рингальним приголосним; другий ком
понент (морфему) uих займенникових 
форм становить суфікс *-ak(o) (пор.: 
лат. fer-ox <•Відважний; дикиЙ•>, atr-ox 
<•сувориЙ•>, гр. oTvotjJ <<КОльору вина •>), у 
якому вбачають (Niedermann IF 1 О, 
223-224) здеградований до функuії 
суфікса первісний другий член склад
них слів зі значенням <<Обличчя, око•>, 
споріднений з псл. oko, укр. 6ко; 
оскільки функuію nитального початко
ва виконував займенниковий корінь *k
(укр. кий <<ЯКИЙ•>, х-то < К'Ь-то), пи
тальне значення прислівника слід вва
жати вторинним; пояснення початково

го j- в jako як протетичного, а не коре
невого (Bern. І 26; Meillet MSL 19, 286) 
неприйнятне. - Мельничук Структ. слов. 
реч. 67, 210-214; Бевзенко НЗ УжДУ 
37, 28; Фасмер IV 552-:-553; Sfawski І 
490-491; Machek ESJC 215; Schuster
Sewc 422-423; Bezlaj ESSJ І 218. 

ЯкбИ (спол.) <<коли б, якщо б; [на
чебто, немов би].>; - n. jakby <<МОВ, 
немов; [якби]•>, ч. jakoby <<Наче, начеб
то», (розм.) jakby, слц. (заст., розм.) 
jakby «ТС.•>; - складне утворення з 
прислівника (сnолучника) як і частки 
би (б). - Див. ще би, як2 . 

якИй - див. як2 • 
[якиюіти] <<кувати, кукати (про зо

зулю)•> Г; - звуконаслідувальне утво
рення, що виникло з [кuкати] <<кукати•> 
під ВПЛИВОМ ячати «КричаТИ•> (зокрема, 
про птахів). - Див. ще кИкати, ячати. 

ЯкИм, ст. Іwакім'Ь ( 1627); - р. 
Иакuм, (розм.) Акuм, (прост.) Екuм, 
Якuм, (ст.) Иоакuм, бр. Ак:ім, (розм.) 
Якім, п. слц. Joachim, ч. Jachym, нл. 
Jochum, болr. ЙоакИм, (розм.) Якuм, 
м. !оаким, схв. Jоаким, слн. Joahim, 
стсл. ИоАкНМ'Ьі - запозичення з uер
ковноелов'янської мови: uсл. ИоАкнм'Ь 
<<Яким•> через гр. 'Іu.ю:кі~ nоходить від 
ге бр. !ehoiaqїm ( > IOiaqїm) <<ТС. •>, (букв.) 
<•Ягве воздвигає (підносить)•>. - Вл. 
імена 97; Петровский 117; Спр. личн. 
имен418. 

~кинт,,якuнф -див. гіацИнт. 
Яків, Яков, ЯковИна (згруб.), Якусь 

(зменш.) Пі, [Яськ6, ЯцИна, Яць, Яцьк6] 

Якір 

«ТС.•>, ст. !акwв}> ( 1627); - р. Яков, 
ст. Иаков, бр. Яка[!, Якуб, 11. Jakub, 
(заст.) ,Jakob, ч. слu. вл. нл. Jakub, 
болr. Яков, схв. !акі5в, Jakob, слн. 
Jakob, стсл. ИАкок'Ь, Иmкок'Ь; - заnо
зичення з церковнослов'янської мови; 
стсл. uсл. ИАкок'Ь через гр. 'Іа:кw[3щ 
походить від гебр. !a'qo!? <<ТС.•>, (букв.) 
<<(він) іде слідом за кимось•>, пов'язано
го. з гебр. 'aqat> <<(він) ішов слідом; 
слідкував, стежив•>, 'aq~t> <<n'ята», що 
споріднені з арам. 'iqba <<п'ята; слід, оз
нака•>, ак. iqbu «ТС.•>, ар. 'aqib <<n'ята•>, 
'aqaba <<(він) ішов слідом•>. - Вл. 
імена 98; Петровский 235; Спр. личн. 
имен 478; Фасмер lV 553; К\еіn 823. 

[яківка] (бот.) <<буквиuя лікарська, 
Betonica officinalis L.•> Нед, Mak; -
неясне. 

[Якіл] (о!Jн.) <<дятел•>, [Якілка] (чол. 
р.) <<ТС.•> Л, [яків] <<великий строкатий 
дятел, Dryobates major L.•> Шарл; - фо
нетичний ваІ?іант первісної діалектної 
форми [Ятіл] <<дятел•> (пор. у фонетич
ному плані кісто : тісто, кісний : тіс
ниІ.'і); форма [Яків] виникла, мабуть, як 
наслідок народно-етимологічного осмис
лення форми [якіл] - Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 214. -Див. ще Ятел. 

Якір <•Пристрій для утримування на 
місні суден, плавучих маяків та ін.•>, 
[Якор] «ТС.•> Нед, [якірець] <<залізне 
приладдя, яким прикріплюють відро до 
вірьовки в колодязі•> Кур, Якірне <•Пла
та за стоянку на рейді•>, якірнИк <<май
стер, що виготовляє якорі•> Нед, яко
рuсько <•місuе, де кораблі кидають 
якорі•>, [як6рниця) <<ЯКірний канаТ» Нед, 
наЯкірник, заякорИти, [заЯкоритися] 
<<ЗігнутисЯ•>, об' Якоритис я; - р. Якорь, 
бр. Якар, др. якорь; - утворення, що 
nродовжує др. якорь, яке через дшв. 

akkare <<ЯКіР•> і лат. ancora nоходить від 
гр. ау:кuра, утвореного за доnомогою 
суфікса -р- від основи ау:к- індоєвро
nейського nоходження, що виступає 
та:юж у дінд. aiicati <•гне, згинаЄ», гр. 
аун.UАЩ <<КрИВИЙ, ЗіГНУТИЙ>>, ДВН. angu\ 
<•рнбальський гачок•>; іє. *ank- <•гнути•>; 
отІі<е, первісне значення слова <•щось зі
гнуте, гак•>. - Фасмер lV 553; Чернь1х 11 
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469; Горяев 435; Vries AEW 17; Walde
Hofm. І 45; Frisk І 10-11. - Пор. анкер. 

якірці (мн.) (бот.) <<Tribulus L.; ко
лючки цієї рослини•>, [кирці] <<ТС.•> Дз, 
[якорець] (н:мляний) <<Tribulus terrestris 
L.•> Mak, [як:орці] (мн.) «ТС.>> тж; - р. 
якорць't (мн.) (бот.) <<якірці•>, бр. якарць't 
<<ТС.•>; - похідне утворення від Якір; 
назва зумовлена шипчастими плодами 

рослини ( Федченко-Флеров 603-604), 
що дає їм можливість чіплятися, як ма
ленькими· якорями (пор. назву рослини 
в інших мовах: ч. kotvicnfk, похідне від 
.kotvice <<Якір•>, лат. tribulus <<(бот.) якірці; 
(військ.) трибул (ку.'Іька з шипами, за
стосовувана проти кінноти)». - Див. 
ще Якір. 

якіт, якотіти -див. ячати. 
[Яклити] «канючити, випрошува

ТИ•>; - звуконаслідувальне утворення, 
споріднене з якотіти, ячати (див.). 

якомога <<ПО можливості; як можна•>, 
ЯКМОга «ТС.>>; ____: бр. ЯК: мага «ЯКОМОГа>>, 
ст. кака мога (близько 1300 р.); -
давнє складне слово, утворене шляхом 

поєднання прислівника яко <<ЯК•> і 
дієприкметника теп. ч. мага (від дієслова 
могтИ). - Див. ще могтИ, як2 • 

[Якоска] <<якось•>, [Як:оск:ай] «ТС.•>; -
слц. [jakoska] <<якось•>; - похідне утво
рення від [якос( ь)] за допомогою част
ки -ка (пор. нИньк:а, тутка). 

Якос(ь) (присл.); - утворення, що 
виникло в результаті поєднання при
слівника Яко з часткою -с( ь) на позна
чення неозначеності (пор. десь, хтось, 
щось і под.). - Див. ще як2• - Пор. 
вонка, десь 1 • 

яктан - див. ятаган. 
[якурат] (присл.) <<точно, саме•>, 

акурат, [якуратнє] «ТС.•>; - р. акурат 
<<точно, саме•>, бр. [акурат], п. [jakurat, 
jakuratnie], akurat, ч. (розм.) akoпit, (заст.) 
jakorat, akurat, слц. (розм.) akurat <<ТС.•>; -
запозичене з латинської мови за nосе
редництвом nольської. - Див. ще аку
ратний. 

якУт «Представник народу тюркської 
групи•>, Якутія; - р. бр. якут <<якут•>, 
п. ч. слц. вл. Jakut «ТС.•>, болг. якути 
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яшік 

(м'н.) <<якути•>; - не зовсім ясне; пов'я
зується з евен. jako (яко) <<ЯКуТ», що є 
староякутською формою сучасної са
моназви якутів saxa (саха) <<ЯКУТ•> (Уб
рятова Яз. нар. СССР 11 403) від тюрк. 
jaka <<Край, межа; берег•>, тобто <<окраїнні 
мешканці•> (пор. тур. yaka «Край, межа•>, 
крим.-тат. jaya, як. са!;а «ТС.•>); пояс
нюється також з евен. яко <<якуТ», що є 

трансформацією самоназви якутів саха 
в евенкійській мові (Кулаковский Ста
тьи и материальІ по якутекому язь1ку 

1946, 100). - Фасмер lV 553. 
[Якшатися] <<мати справу з кимось; 

мати з кимось дружні взаємини»; - р. 
як:шаться «Товаришувати; знатися (з 
кимось)•>; - запозичене з тюркських 
мов, можливо, за російським посеред
ництвом; пор. тур. yak~I «добрий; доб
ре•>, yaki~mak «Підходити; добре сидіти 
(про одяг); годитися, личити, бути гід
ним•>. - Фасмер lV 553; Чернь1х 11 469; 
Горяев 435; Дмитриев 553-554; Рад
лов ІІІ 35-36. 

якщо (сполучник умовності); -
складне утворення із вживаних в умов
ній сполучниковій функції прислівника 
як та займенника що; за основу утво
рення могли стати умовні конструкції 
типу як: щ6 станеться, то ... ; можли
вий також вплив умовного сполучни
ка якбИ. - Див. ще що, як2 • - Пор. 
ЯкбИ. 

ял <<Коротка широка шлюпка•>, Ялик 
<<Невеликий весловий човен•>; - р. бр. 
болг. ял «ТС.•>, ч. jalik <<двовесловий 
чопен•>, jola <<Весловий човен, ялик», 
слц. jola, вл. jolla, схв. jола <<ялик; лег
кий човен•>; - запозичене з голландсь
кої мови за посередництвом І?осійської 
та англійської (англ. yawl «ТС.•>); гол. jol 
<<Мала шлюпка, ялик•> етимологічно не
з'ясоване. - СІС 940; Фасмер lV 553; 
Чернь1х 11 469; Горяев 435; Matzenauer 
182; КІеіn 1760; Vries NEW 287. 

[яшік] <<собачий посуд•>; - заnози
чення з турецької мови; тур. yalak оз
начає <<корито біля криниці, фонтана; 
корито для водопою; дерев'яний посуд, 
собачий посуд•>. 



Я лек 

[Ялек] <•безрукавка, жилет на ваті•> 
Мо; - болг. елек <•безрукавка•>, м. елек 
«ТС.•>, схв. jелек <•безрукавка, жилет із 
прикрасами (чоловічий і жіночий).>; -
запозичення з турецької мови; тур. jelek 
<•жилен. - БЕР VII 490. 

ялець (іхт.) <•СТОВПЧИК, Leuciscus 
vulgaris; [верховодка, Ciprinus alburnus 
(Aiburnus lucidus)]•>; - р. елец, бр. Ялец, 
[ялец], п. ч. jelec, слц. t'alec, вл. jelica, 
jelc, нл. jalica, [jalc], схв. jdлацІ <•ТС.•>; -
nсл. [(j)еІьсь]; - переконливо'1. етимології 
не має; пов'язується з н. Alant, двн. alant, 
alunt <•в'язь» (Machek ZfSIPh 19, 66), із 
ПСЛ. *оІ-/еІ-, що є в слові лебідь, як з 
назвою білої риби (Specht 31, 114,203, 
222), з гр. ЄvхєЛu<;; <•вугор•> як здрібнілою 
формою від *jеІ'Ь ( < іє. *elus) (Zubaty St. 
а сІ. І 21-22), з дінд. aruQa- <•червоня
стий, ЖОВТО-ЗОЛОТИЙ•>, ДВН. е\о, e\awёr 
<•Коричневий, червонясто-жовтий» (Bern. 
І 264), із псл. *еІеnь «олень», *огьІ'Ь 
<•ореJІ» (Соболевский Slavia 5, 439), з н. 
Else, Alse, свн. else <•оселедець-алоза•> 
(Strekelj AfSIPh 14, 526), з псл. іІ'Ь <•МУЛ•> 
(Bri.ickner KZ 46, 197) як риба, що живе 
в мулі; висловлювалось міркування про 
праєвропейськ~ походження слова 
(Machek ESJC 221 ). - Фасмер ІІ 14-
15; 3ССЯ 6, 22-23; Stawski І 555-556· 
Bri.ickner 205; Schuster-Sewc 444. ' 

[Яли] <•яриЙ•> Кур; - не зовсім ясне; 
можливо, експресивна видазміна при
кметника Ярий (див.). 

[Ялий 1 ] <•прекрасний, гарний, тонкий; 
добрий, здібний•> Нед, [Ялість] <•краса; 
здібність•> Нед, [ялuти] <•прикрашати, 
оздоблювати•> Нед; - не зовсім ясне; 
можливо, споріднене з Ярий у значенні 
«Яскравий, світлиЙ•>. - Пор. Яли. 

[Ялий2 ] <•той, що блищить, іскрить
ся червоним світлом•> Нед, [ялИт.ися] 
<•блищати червоним світлом•> Нед; ....:__ 
ймовірно, запозичення з тюркських мов, 
пор. тур. аІ <•червоний, рум'яний; роже
виЙ•>, крим.-тат. аІ <•ясно-рожевиЙ•>, тат. 
кипч. каз. чаг. уйг. аІ <•червоний, яскра
во-червоний, ясно-червоний•>. - Фасмер 
І 73; Mikl. EW З, ТЕІ І 244; Радлов І 
349-350. - Пор. алий. 

ялИна 

ялИна (бот.) «Рісеа Dictr.•>, [Євка] 
(бот.) <•Хвощ Equisetum•> ВеНЗн, ( < *ел
ка), [єлИна] <•ялина•>, [єлинкаІ «хвощ 
польовий, Equisetum arvense L.•> Mak, 
[ель] <•Ялиця біла, Abies pectinata DC 
(Abies аІЬа МіІІ.)•> Mak, [Ивка] <•Хвощ 
лісовий, Equisetum silvestre L.•> Ж 
( < *Илка), [илець] <•хвощ польовий, 
Equisetum arvense L.•> Ж, Mak, [ильце] 
<•ТС.•> Mak, [іль] «ялина звичайна, Рісеа 
excelsa L.•> Пі, Mak, [ївка] <•хвощ, 
Equisetum•> ВеНЗн ( < *і'лка), [їлИнаІ 
<•ялиця біла•> Ж, Mak, [їльІ <•ТС.•> тж, 
[ялИнка] <•новорічне дерево; [хвощ Equi
setum]•> ВеНЗн, ялИнник, ялИця «Abies 
МіІІ.•>, ялuчник (ент.) <•великий (сосно
вий) довгоносик, Hylobius abietis L.» Нед, 
[яличн.Як] (бот.) «ялиця біла, Abies 
pectinata DC. (Abies аІЬа МіІІ.)•> Mak, 
[Ялка] <•різдвяна ялинка» Нед, [яль] (бот.) 
<•ялиця біла» Нед, [яльчИнкаІ (ент.) <•вид 
соснової молі, Соссух abiegnana•> Нед, 
під' ялИнник (звичайний) (бот.) <•Mono
tropa hypopitys L.•>, [під'ялИчникІ (бот.) 
<•Під'ялинник звичайний, Monotropa hy
popitys L.•> Mak, ялИчний <•Стосовний 
ялиці•> Нед, [яловий] <•ялиновий•>; - р. 
ель (бот.) <•ялина•>, бр. ял[на, n. jodta 
<•ялиця; [ялина]•>, ч. jedle (жін. р.), ст. 
jedla <•ялиця•>, слц. jedl'a «ТС.•>, jedlina 
<•ялицевий ліс; (рідк.) гілки з ялиці•>, вл. 
jedla <•ялиця•>, нл. jedta <•ТС.•>, полаб. jadla 
( < *jed\a) «ЯЛИНа•>, боJІГ. ела <•ЯЛИЦЯ•>, М. 
ела <•ялиця; ялина•>, схв. jела, слн. jela, 
[ja!a, je\) «ТС.>>, ЦСЛ. €ЛЬ 1 ІМЬ «ЯЛИЦЯ•>; -
псл. *edla, *еdІь; - пов'язується з іє. 
*edh-1- від *edh- <•гостриЙ•> (Pokorny 
289-290); зіставляється з прус. addle 
<•ялина•>, лит. egle, [agle], юс. egle, де -g
вторинне (Fortunatov AfSIPh 4, 586; 
Bri.ickner KZ 46, 206-211), далі nрипус
кається сnорідненість з ірл. aidlen <•яли
ЦЯ•>, лат. ebulus ( < *edh-los), ebulum <•бу
зина•>, гал. odocos «ТС.•> (з алофонією і 
суфіксом -k-); менш обrрунтоване, nов'я
зання з гр. ЄМт11 (Machek ESJC 220). 
- Фасмер ІІ 17-18; 3ССЯ 6, 14, 15; 
Stawski І 582-583; Bri.ickner 208; Ma
chek Jm. rostl. 35; Schuster-Sewc 451; 
Skok І 770-771; Bern. І 261-262; Mikl. 
E\V 102; Trautmann 66. 
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я лИти 

ялИти 1 <<в'ялити•>, [ялfти] <<ТС.•>, 
[яленіти]; - утворення, що з'явилося 
внаслідок трансформації (відпадіння по
чаткового в-) у формі дієслова в' ялИ
ти. - Див. ще в'Янути. 

[ялИти2 ] (мн.) <<нутрощі•>; - р. [ли
тонья] «Третій шлунок жуйних тва
рИН>>, бр. [ялітьt] (мн.) <<сім'яні залози 
в самця тварин•>, п. jelita (мн.) <<КИшки, 
кишечник; нутрощі•>, jelito (одн.) <<КИШ
ка•>, ч. jelito <<Кров'яна ковбаса•>, слц. 
jelito <<кров'яна ковбаса; (знев.) шлунок, 
черево•>, вл. jelito <<Шлунок (у великої ро
гатої худоби)•>, нл. jelito <<нутрощі; кишки; 
черево; торба з бичачого міхура•>, схв. 
[je\ito, o\ito, olfto, o\\to] <<КИШКа>>, СЛН. 
[jelita] (жін. р.) <<рід ковбаси•>, [olito] <<КИ
шка•>; - псл. (j)elito, [olito]; - не зовсім 
ясне; зіставлялося з н. АаІ <<Вугор•> ( < іє. 
*еІо-), дінд. аІі- <<смуга, лінія•>, з лат. їІіа 
(мн.) <<Кишки, нутрощі; пах, живіт•> 
(ЗССЯ б, 21-22), гр. (пізнє) 'іЛю <<Жі
ночий статевий орган•> (Bri.ickпer 20б, KZ 
4б, 197; Walde-Pok. І Іб3-Іб4; Pokorny 
499); менш імовірне nов'язання з прус. 
laitian <<ковбаса•> (Mikl. EW 102-103, 425; 
Matzenauer LF 8, 28), яке зближують 
(Bern. І 452-453) з гр. CxЛivw <<намащую•>, 
Лїт6<,; <<ГладкиЙ•>, лат. lino <<намащую, 
мажу•> чи дінд. layate, Іfyate, Іїуаtі «rор
нетьsя, прилягає•>; розглядалося (Machek 
ESJC 222; Holub-Lyer 221) як слово 
праєвропейського походження. - Фас
мер 11 503; Stawski І 557-558. 

[Ялишник] <<скупник худоби•> (?); -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
[ялИтиІ <<нутfощі•>. 

[ялібнИй <<Гарний, приємний, при
стойний, доречниЙ•> Нед, [єл{бно] <<зграб
на, оздобна•> Нед; - не зовсім ясне; 
можливо, нерегулярне суфіксальне утво

рення від Ялий <<nрекрасний, гарний; 
добрий, здібниЙ•> (див.). 

[ялмужна] <<милостиня•> Нед, ст. 
алмужна (XVII ст.); - бр. [ялмуж
ная], п. jatmuina, ч. almuzna, [jalmuzna], 
слц. almuzna, вл. jatmoz(i)na, нл. woto
muzna, СЛН. a\mozna «ТС.>>; - заПОЗИ
чене з грецької мови через польське, 
чеське, німецьке і латинське (двн. аІ-

544 

Яловий 

mosan, елат. alimosina «ТС.•>) посеред
ництво; гр. ЄЛєrн.юm>v11 <<співчуття, ми
лосердя; милостиня•> nоходить від ЄЛєо<,; 
<<співчуття, милосердЯ•>, ЄЛєЄw <<співчу
ваю•>, слів нез'ясованого, можливо, від
вигукавого походження. - Stawski І 
494-495; Bri.ickner 198; Borys 203; 
Machek ESJC 35; Bern. І 27; Mikl. EW 2; 
Кluge-Mitzka 15; Frisk І 490. 

· [яловень] (бот.) <<серпій, Serratula 
coronata L.•> Mak; - неясне. 

яловець (бот.) <<Juniperus communis 
L.•>, [єловецІ <<я.тювець звичайний, Juni
perus communis L.•> Mak, [яленець] 
ВеНЗн, Mak, [ялинець] ВеН:Зн, [ялИниць] 
«ТС.•> ВеУг, Mak, ялівець, ялівнИк (зб.) 
<<яловець•>, ялівцівка, [ялівчанИкІ <<Про
давець ялівцевих ягід•> Нед, [ялінецьІ 
(бот.) <<яловець•> Mak; - р. [Яловец] 
(бот.) <<я.тювець•>, бр. ядл6вец, n. jatowiec, 
ч. слц. jalovec, вл. jatorc, [jachlowca], нл. 
jatowjenc, [jatowc] <<яловець; (переваж
но) яловець звичайний, чоловічий, що 
не має nлодів•>, схв. jал6вац <<кастрована, 
вичищена тварина; неплодоносне дере

ВО•>, слн. jalovec <<ТС.•>; - псл. (j)аІоvьсь, 
похідне від jalov-ь <<безnлідниЙ•>; первіс
но, очевидно, означало рослини ялівцю 
із чоловічими квітами (Брандт РФВ 22, 
І З І; Bern. І 444), що відбито в нл. 
jatowjenc <<яловець звичайний чоловічий, 
який не має плодів•>; менш прийнятні 
інші семантичні тлумачення зв'язку з 
пс.тr. jalov-ь: від відтінку значення <<недо
зрілиЙ•> з огляду на довгі зелені плоди 
ялівцю (Machek Slavia 8, 215-21 б; 
Fraenkel ZfSIPh 11, 37) або через те, що 
ял овець росте на неврожайних ( <<ЯЛОВИХ•>) 
землях (Bri.ickner 198; Nitsch Wybor pism 
polonist. ІІ 119-122); непереконливі 
зіставлення з вірм. etevin <<кедр•>, з гр. 
ЄМт11 <<сосна•> (Liden IF 18, 491; 
Trautmann 69; Specht б2), тлумачення 
як <<Праєвропейського слова•>, спорідне
ного з н. Wacholder <<яловець•> (Machek 
ESJC 215). - Фасмер IV 554; 3ССЯ 
І, б9-70; Гор~ев 435; Stawski І 495-
49б; Schuster-Sewc 425; Bezlaj ESSJ І 
218; Bern. І 444. -Див. ще Яловий. 

Яловий <<безплідний СУМ; [неза
стосовуваний]•>, [яловатий] <<безплід-



Яловий 

НИЙ•> Нед, Яловичий, [Ялівиця] <•молода 
корова, телиця•> Нед, Ялівка, [ялівнИк] 
(зб.) <•молода худоба, ялівки СУМ; мо
лоді ягнята, телята, відлучені вже від 
матері Мо», [ялівча] <•теля•>, [яловега] 
<•молода вівця, ялова вівця; (збільш.) 
ялівка•> Нед, [Яловиця] <•ялівка; у LІИН
барів: сира коров'яLІа шкіра; курка у_ 
весільному обряді•>, Яловичина, [Яловка] 
<•ялівка (корова, що не телилася) Бі; 
nлодове де[Jево, яке не rzлодоносить 

Л•>, [яловлЯ] (зб.) <•молода худоба, те
лята•> Нед, [яловнuк] (зб.) <•Неробоча, 
молода худоба; загорода, куди заганя

ють моJюду велику рогату худобу•> Бі, 
[яловнЯк] (зб.) <•молоді бички•> Л, [ялов' Я] 
(зб.) <•молода худоба, телята•> Нед, Яло
віти <<ставати неплідною (про самиць 
худоби); [залишатися незораною (про 
землю)].>; - р. Яловьtй <•яловий, безплід
НИЙ•>, [Яльtй], бр. Ялавьt, др. ЯЛОВЬtи, П. 
jatowy <•яловий (про худобу); невро
жайний (про землю); (перен.) безплід
ний; беззмістовний; пісний, малопо
живний; (мед.) стерилізований; (тех.) 
ХОЛОСТИЙ•>, Ч. СЛЦ. ja\ovy <•ЯЛОВИЙ, (пе
рен.) безплідний; даремний•>, вл. jatowy· 
<•яловий, безплідний: неврожайниЙ•>, нл. 
jatowy <•яловий, безплідний (здебільшого 
про корів)•>, полаб. jo!Uva < *jalova(ja) 
<•ялова, безплідна•>, болг. Ялов <•той, 
хто не народжує; безплідниЙ•>, м. jалов 
<•яловий, безплідниЙ•>, схв. jалов, слн. 
jalov, цсл. ІМОR'~> <•ТС.•>; - псл. (j)alovo, 
похідне від jalo; - споріднене з лтс. alava 
<•ялівка•>, лит. [olaus] ( < *olavas), [olava] 
<•неодружена•>, менш певно - з гр. 

(гомер.) &Лю<,; <•марний, даремний (про 
мову, працю, подорож); невдалий (про 
кидок списа)»; менш переконливі 
зіставлення з лат. alumen «rалун•>, 
aluta <•шкіра, оброблена галуном•>, лит. 
alus <•ПИВО•> (від припущуваного кореня 
*alu- ніркий (у тім LІислі про незрілі 
nлоди)•> (Machek Slavia 8, 213-215) і 
з лтс. j~ls <•сирий, незрілиЙ•> (Bern. І 
443; Trautmann 107; Matzenauer LF 8, 
19; Bezzenberger KZ 44, 328). - Фас
мер 1V 554-555; ЗССЯ 1, 67-68; Го
ряев 435; Stawski І 496-497; Bri.ickner 

ям 

198; Borys 203-204; Machek ESJC 
?15-216; Holub-Kop. 148; Schuster
Sewc 425-426; Младенов 702-703; 
Skok І 751-752; Mikl. EW 99; 
Fraenkel 8-9, 516. 

[яловнИк] (бот.) <•рутвиця вузьколи
ста, Thalictrum angustifolium Jack.•>; -
неясне. 

ялозити «зма~вати або бруднити 
LІимось жирним•>, lял6скатиІ <•змащу
вати жиром; забруднювати•> Нед, [ял6за] 
<•засмальцьована, забруднена людина; 
повільна людина•>; - неясне; зіставля
лося з р. елоза (Bri.ickner KZ 45, 31), 
ёлзать. - Фасмер 11 17. 

[яломок] «Повстяна або емушева 
шапка; литовський ковпак із повсті•> Бі, 
[йолом] <•висока емушева шапка із за
кругленим дном•> Л, [ялом] не.•> Л; -
р. [еломок] <•ярмулка; тюбетейка; фес
ка•>; - не зовсім ясне; р. еломок зіста
влялося з ермолка і розглядалося як 
запозичення з тюркських мов (тур. yag
murluk <•дощовик (плащ}•>, yagmur 
<•дОЩ•>). - Фасмер 11 17, 25. - Див. ще 
ярмулка. 

І ялося] нодиться, слід•>, [яла] ще 
Є дореLІНИМ, СТОСОВНИМ•>; - МОЖЛИВО, 

результат конденсації початкового *яла
ся б <•годилося б, слід було б•>, форми 
умовного способу від Ятися, Яти <•узя
тися, почати•>. -Див. ще Яти. 

[ялохар] <•особа, зайнята у вівLІар
стві•> Дз Доп. УжДУ lV, ялохарь <•ТС.•>; 
- неясне. 

ям (іст.) <•селище в Росії (за та
тарських часів, частково пізніше), меш
канці якого мали перевозити пошту й 
пасажирів; поштова станція, де зупи
нялися візники-ямщики•>, ямщuк «Се
лянин у ямському селищі, зобов'яза
ний возити nасажирів і пошту своїми 
кіньми, за що звільнявся від подушного 
податку; взагалі візник, що возив пош
товими кіньми до появи залізниць•>; -
Р· ям <•ЯМ>>, бр. ЯМШЧЬlК <<ЯМЩИК•>, п. 
ljamszczyk, jemszczyk], ч. jamscik «ТС.•>; -
заrюзичене з монгольської мови за по
середництвом російської і татарської; 
тат. (іст., ст.) ям <•поштова станція; 

545 



Яма 

станція, де змінювали конеЙ•>, монг. ст. 
yam <<Поштова станція; (поштовий) тракт, 
дорога, шлЯХ•> (суч. монг. зам <<дорога, 
шлях•> ); ямщuк є безпосереднім запо
зиченням з російської мови (р. ямщuк), 
де воно, очевидно, виникло на основі 
тат. ст. ямчьt <<Ямщик (поштовий віз
ник)•>, похідного від тат. ( < монг. ст.) 
ям, за зразком слів типу зеленщuк 
<<Продавець овочів•> і под. - Фасмер rv 
555, 557; Дмитриев 554; Егоров 353; 
Чернь1х ІІ 470; Горяев 435; Mikl. ТЕІ І 
315; Bern. І 444; Радлов П 1, 311, Ш 1, 
298-299. 

Яма <<Велика заглибина в землі; мо
гила; [льох; частина ступи; примітивна 
шахта для видобутку нафти]•>, [ямар] 
<<робітник на нафтових промислах у 
Галичині•>, [ямuна] <<яма; яр•> Нед, [ямuс
ко] «Яма; nечера; нора•> Нед, Ямище 
<<ЯМа•>, Ямка, [ямкур] (орн.) «берегова 
ластівка, Hirundo riparia•> Нед, [Ямник] 
<<такса•> Нед, [Ямнище] <<Муловловлювач, 
відстійник•> Нед, [ямuстий] <<Повний 
ям і заглиблень•> Нед, [ямковастий: у 
СЛОВОСПОЛуЧеННі ЯМКОВаста картопля] 
<<сорт картоплі•> ЛЖит, ямкуватий «пов
ний ям і вибоїв; запалиЙ•>, [ямуватий] 
<<вибоїстий (про дорогу)•>, [ямчdтий] 
«Ямкуватий, вибоїстиЙ•> Нед, [вuямчи
ти] <<поглибити (викопане)•>, прИямок 
<<невелика заглибина перед або під чим
небудь; пристрій для сушіння (цегли, 
бетону, плодів і т. ін.).>; - р. бр. болг. 
Яма <<ЯМа•>, др. яма <<ЯМа, рів; могила; 
підземна в'язниця•>, п. jama <<яма; нора, 
барліг•>, ч. jama <<яма; ствол шахти•>, 
СЛЦ. jama «ЯМа; яр; МОГИЛа>>, ВЛ. НЛ. 
jama <<яма•>, полаб. jomo (< *jama), м. 
jама, схв. jама «ТС.», слн. jama <<яма; 
ШаХта•>, СТСЛ. !аМА «ЯМа•>; - ПСЛ. 

*ата/ jama ( < *ата) <<Викопане, вири
те•>; - споріднене з гр. fнщнхw <<Викопую, 
вириваЮ•>, CXj.H] <<Лопата; мотика>>, аІJара 
<<рів, рівчак, борозна•>; іє. *ійm- <<копа
ти, рити•>; менш вірогідні інші пояс
нення: як сnорідненого з ірл. uaimh 
<<Печера; МОГИЛа•>, ав. una <<дірка; трі
ЩИНа•>, гр. ЄUVtl <<ЛіЖКО, ПОСТіЛЬ>> (Liden 
KZ 41, 395-39б) або з лтс. juoma 
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«rлибоке місце між двома мілинами•> 
(Jagic AfSIPh 2, 39б); припущення про 
походження слова від фін. uoma <<ГЛИ
бина; невеличка долина•> (Rozwadowski 
RSI б, 53) непереконливе. - Фасмер IV 
555-55б; 3ССЯ 1, 70-71; Горяев 435; 
Stawski І 497-498; Bri.ickner 198; 
Machek ESJC 21 б; Schuster-Sewc 42б; 
Skok І 752; Bezlaj ESSJ І 219; Bern. І 
444; Pokorny 502. 

ямб <<Віршовий розмір, двоскладова 
стопа з наголосом на другому складі•>, 
ямбічний; - р. бр. болг. ямб, n. ч. 
слц. jamb, вл. jambus, м. jамб, схв. 
jамб, слн. jamb; - запозичення з гре
цької мови; гр. 'іаІJІ3о<,; <<ЯМб•> є словом 
нез'ясованого, можливо, догрецького nо
ходження. - СІС2 940; Черньrх ІІ 470; 
Frisk І 704. 

[ямлнти] «набирати, купувати, на
куповувати•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, споріднене з др. имати <<брати•> 
(>укр. [імати] <<брати, хапати•>), але 
ближчі стосунки неясні.- Див. ще 
імати. - Пор. Яти. 

[ямпулкаj <<посудина малої містко
сті (миска, чарка і т. ін.)•> Па; - бр. 
[ямпулка] <<Посудина з кришкою, особ
ливо олов'яна або мідна•>; - запози
чення з польської мови; п. ст. [jamputka] 
<<дзбан, велика банка для олії, баночка 
для вина або води•> походить від amputka 
(<ампула, ампулка•>. - Див. ще ампула. 

ямс (бот.) «багаторічна трав'яниста 
тропічна й субтропічна рослина, Diosco
rea L.•>; - р. бр. ямс, п. слц. yam, ч. 
jam, yam, схв. jам( с) «ТС.•>; - запози
чення з англійської мови; англ. yam (мн. 
yams) «ТС.•> походить від порт. inhame 
<<ЯМС, батан, запозиченого з африкансь
Кl'ІХ мов Сенегалу, де означає (букв.) 
«ЇстівниЙ•> (про бульби рослин) і пов'я
зане з дієсловом nyami <<ЇСТИ•>. - КІеіп 
1759. 

Ян Нед, Ясунь (зменш.) <<ЯН•>, тж, 
Ясунь,6 тж, Ясунцьо тж, Ясь тж, Ясько 
тж, Ясьо <<ТС.•>, Яна (жін. р.); - бр. 
(роз·м.),Ян, п. ч. вл. нл. Jan, слц. Jan, 
болг. Яне, Ян, схв. [Ji'Inko], слн. Jan, 
Jaпko, Janez; - запозичення з поЛь-
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ської мови; п. Jan за посередництвом LІ. 
Jan генетиLІно пов'язане з лат. (nізнім) 
Joannes <<Іоанн•>, яке походить від гр. 
'Iwaw'l<;; «Тс.•>. - Вл. імена 98; Спр. 
ЛИLІН. имен 478; ИлLІев 570; Bezlaj 
ESSJ І 219. - Див. ще Іван. 

[янrелик] (бот.) <<дягель (дудник) лі
совий, Archangelica officinalis Hoffm.•> 
Mak, [янгелик] <<ТС.•> Mak; - ч. ande
lica (бот.) <<дягель, Angelica•>, схв. анf;е
лика <<дягель лісовиЙ•>, слн. angelika 
<<дягель•>; - фонетиLІна видазміна запо
зиLІеного з німецької мови (wilde) An
gelika, яке виникло на основі наукової 
назви Angelica, похідної від лат. ange
lus «ангел•> (рослині приписували LІудо
дійну лікувальну силу). - Machek Jm. 
rostl. 162-163. -Див. ще ангел. 

[яндила] <<велика миска з двома ву
хами на краях; заглибина на вершині 
гори», [янд6ла] «ТС.•>, [янд6ва] <<Велика 
глиняна миска•> Бі, [яндрола] «ТС.•> 
Пі; - р. ендова <<Широка відкрита по
судина для рідин, переважно напоїв•>, 
[янд6вкаІ «ямка, заглибина», бр. янд6ука 
<<широка відкрита посудина для рідин, 
переважно напоїв; (лайл.) великий ніс•>, 
п. ст. janduta <<LІара•>; - мабуть, запо
зичення з литовської мови; лит. indauja 
«шафа для посуду•>, itidas <<Посудина•> 
етимолоrіLІно пов'язані префіксальним 
in- «В•> із псл. *v-ь(n)-, укр. в, а на
ступною LІастиною основи з псл. deti 
( < і є. *dhё- <<Класти•> ), укр. діти; отже, 
первісне знаLІення литовських слів <<те, 
у що вкладають•>; балтійське похо
дження східнослов'янських слів і n. ст. 
janduta запереLІує без пояснень Брюкнер 
(Bri.ickner 198). - Фасмер ІІ 19-

. 20. -Див. ще в, діти2 • 
Яндрух - див. Андрій. 
ЯНИЧар (іст.) <<СОЛДаТ СПеціаЛЬНИХ 

ту(>ецьких піхотних LІастин•>, [єнuчень
коj (зменш.) <<ЯНИLІар (?)•>, [нечар] <<яни
LІар•> Ж, яничарка <<ВИД рушниці•>, [янu
ченькоІ (зменш.) <<ЯНИLІар•>, янчарка 
<<ВИд рушниці; вид шаблі•> Нед; - р. бр. 
яньtчар, п. janczar, LІ. janicar, jancar, 
слц. janiciar, вл. janicar, болг. янИчар, 
янuчарин, м. jаничар, схв. jсиьчар, 

янтар 

jаничар, слн. janicar «ТС.•>; - заnози
LІення з турецької мови; тур. ст. (і 
діал.) yafii <;eri, (букв.) <<Нове вrисько 
(ополLІення)•>, суLІ. yeni<;eri <<ЯНИLІари, 
нове військо з дітей християн •> (ство
рене султаном Орханом у 1330 у., іс
нувало до 1826 р.); тур. ст. yani <;eri 
являє собою словосполуLІення (пізніше 
складне слово) з прикметника yafii 
(> yeni) «(прикм.) новий; (присл.) 
тільки-но, недавно, щойно•> (пор. дтюрк. 
jana <<Знову; ще•>) та іменника <;eri, що 
продовжує дтюрк. cerig ( < санскр. 
k~atrika) <<Військо•> (ДТС 144) або, за 
менш обгрунтованим припущенням (Дмит
риев 554), проникло в давньотюркську 
мову із согдійської мови. - Фасмер IV 
558; Горяев 436; Stawski І 499; 
Bri.ickner 198; Mikl. ТЕІ І 318, EW 99; 
Bern. І 445; Lokotsch 76; Радлов ІІІ 331. 

Янкі <<Прізвисько американців - уро
дженців США•>; - р. болг. Янки, бр. Ян
кі, п. jankes, LІ. Yankee, jankey, слц. вл. 
Yankee; - запозиLІення з англійської 
мови; англ. Yankee <<ЯНКі•> походить від 
гол. Yanke, зменшувальної форми імені 
Yan <<ЯН•>, етимологіLІНО пов'язаного. з укр. 
Іван; слово вживалося первинно що
до голландських колоt;~істів на території 
США, зокрема в Нью-Иорку, згодом було 
перенесено на англійських колоністів, 
насамперед півніLІно-східних штатів і 
поширилося на всіх інших мешканців 
США. - Фасмер lV 558; Кluge-Mitzka 
871; КІеіn 1760. - Див. ще Іван. 

янкір - див. алкнр. 
[яновець] (бот.) <<дрік красильний, 

Genista tinctoria L. Mak; зіновать, Cystis 
L.•>; - LІ. janovec «ТС.», нл. janowjes 
<<дрік•>; - запозиLІення з польської мови; 
п. janowiec «дрік, Genista L.; зіновать, 
Cystis L.•> є вторинним утворенням, що 
виникло внаслідок зближення з ім'ям Jan 
<<ЯН•> первіснішого [zanowiec, zano
wi~c] «ТС.•>, якому відповідає укр. зtно
вать. - Stawski І 499-500. - Див. 
ще зіновать, Ян. 

[янович] (бот.) «повій, дереза, Ly
cium L.•> Мо; - неясне. 

янтар <<бурШТИН•>, [Янтра] «ТС.•>; -
р. янтарь, ст. ентарь (XVI ст.), п. 
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(рідк.) jantar, ч. вл. нл. jantar, слц. слн. 
jantar, jantar, болr. (кн.) Янтар, схв. 
jантар «ТС.•>;- запозичення з литовсь
кої мови; лит. [jentaras, gentaras], (літ.) 
gintaras, giiitaras етимологічно нез'ясо
вані; пов'язання з лит. genys <<дятел•>, 
юс. dzenis, прус. genix «ТС.•> (Bri.ickner 
KZ 48, 171) непереконливе; виведення 
р. янтарь від уг. gyantar <<ЯНтар•> (Lo
kotsch 80), як і пов'язання із согд. jama 
<<СКJІО•> (Mikkola Senatne un Maksla 1938 
І 33-37) сумнівні. - Фасмер-Трубачев 
IV 558; Ларин О слове янтарь RK 
Endzellnam 149-162; Черньrх П 470-
471; Горяев 435; Stawski І 501; Holub
Kop. 149; Младенов 703; Bezlaj ESSJ І 
220; Skok І 754; Bern. І 445; Mikl. EW 99. 

Янтін - див. Антон. 
Януарій - чоловіче ім'я, ст. Іан

ну6.рій. ( 1627); - р. Януарий, (розм.) 
Январий, Январь, ст. Иануарий, бр. 
Януар, Януарьtй, п. January, 4. Janua
rius, с.тщ Januarius, болr. Януар, Януари, 
Януарий, м. jануари <<Січень•>, jанар, 
jануар <<ТС.•>, схв. Jануариjе; - утворене 
на основі лат. Januarius <<січень•>, прикмет
ника від Janus, (букв.) <<належний Яну
саві, дотичний Януса•>, староітальського 
бога сонячного коловороту, ім'я якого 
є персоніфікованою назвою арки воріт 
ianus <<Прохід із склепінням; BOJ?OTa з ар
кою•> (пор. також ianua (жін. р.) <<двері•>), 
яке сnоріднене з дінд; y~nab <•ШЛЯХ•>, 
дірл. ath <<брід•>, укр. їду. - Вл. імена 
99; Петровский 236; Фасмер IV 557; 
Walde-Hofm. І 668-669. - Див. ще 
'і хати. 

[янчар] «пастух, що пасе ягнята•>, 
[янчарь] <<Особа, що зайнята у вівчар
стві» Дз Доп. УжДУ IV; - не зовсім 
ясне; можливо, споріднене з ягнЯ, ягнИ
ця (тоді кінцеве -чар за аналогією з вів
чар). -Див. ще ягнЯ. 

[янчати] (знев.) <<дзявкати; (про 
людину, перен.) скиглити, викладаючи 
кривду на щось або дорікаючи комусь•> 
Па; - бр. енчьщь <<СТогнати (жалібно); 
канючити•>; - запозичення з польської 
мови; п. j~czec, [jqczec] <<Стогнати, ох
кати; пхикати, скиглити; нарікати» ети-
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мологічно пов'язане з укр. ячати. -
Stawski І 575. -Див. ще ячати. 

І Янчик] (ент.) <<СВіт ляк звичайний, 
Lampyris noctiluca•> ВеЛ; - запози
чення з польської мови; п. [janiczek] 
«ТС.>>; robaczek SWi~tego Jana <<Хробачок 
святого Яна•> (світляки особливо інтен
сивно літають nеред святом Івана Ку
пала). - Кluge-Mitzka 334. - Див. 
ще Ян. 

[янчук] (орн.) <<жайворонок лісо
вий, Lullula arborea L.; сорокопуд тер
новий (жулан), Lanius collurio L.; чикал
ка лучна (трав'янка лучна), Saxicola ru
betra L.•> Шарл; - неясне; можливо, 
пов'язане з ім'ям Ян. 

[Япа] <<наріст на дереві; смуга на шкі-

r і тварини від сильного удару батога~ Л, 
Япина] <<нарости на дереві•>, [ЯпкаІ <<На
ростень на дереві•> ЛЖит, [япинува
тийІ <•Покритий наростами (про дере
во)•>; - неясне. 

яр1 
- див. Ярий1 • 

яр2 <<долина з крутими боками•>, яро
ватість <•ПОдібна ДО яру будова ріЧКО
ВОЇ долини•> Нед, ярок <<невеликий яр; 
[струмок]•>, яруга <<Великий яр, [неве
лике заглиблення з виразними берега
ми, буває наnовнене водою тільки після 
сильного дощу і після снігу]•> ЛексПол, 
яркуватий, [яроватий] <•яркуватий•> 
Нед, яружний, вИярок, [за.ЯровецьІ <•той, 
хто живе за яром•>, [за.Ярок] «ТС.•> Я, за
Ярний <•той, хто живе за яром•> Я, зая
р6вувати <<вкладати, вставляти (про 
полиці в шафі)•>, переярок <<Яр, що пе
ретинає інший яр•>, [пояружникІ (орн.) 
<•чекан, Saxicola ВеБ; чикалка (звичайна 
камінка), Oenanthe oenanthe L. Шарл•>, 
nptJяpoк, при.Яр' я, прияр6вий., прияруж
ний; - р. бр. яр <•стрімкий, урвистий 
берег, схил; урвище•>, др. яруга <<Яр, уще
лина•>, n. jar <•ЯР•>, ч. [jar] <<рів, рівчак•>, 
[jarek] <<струмок•>, слц. jarok <<рів, рівчак; 
струмоК•>, болr. [яр] <<Стрімкий берег, 
урвище•>, схв. jаруга <<Яр, байрак; вибій; 
велика калюжа; траншея•>, слн. jarek 
<•рів, рівчак; окоn•>; - запозичення з 
тюркських мов; дтюрк. jar <<Яр, яруга•> 
походить від дієслівного кореня jar- «роз-
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сікати, розрубувати, розколювати, роз
щеплюнати•>, представленого в тур. yar-, 
уйг. аз. туркм. ног. тат. башк. яр-, кирг. 
каз. ккалп. жар-, узб. ёр-, аJІТ. дьар-, 
хак. тув. чар, чув. с;ур <<ТС.•>, як. сар

каах <<розщеплений на тонкі скіпки•>, 
capm нонка дранка або скіпки~>; отже, 
первісне значення слова <<розколина•>; 
пов'язання з тюрк. jaryk, jaruk (jarug) 
(Stawski І 501-502; Mikl. EW 100; 
Kartowicz SWO 229; Bern. І 445-44б; 
Lokotsch 74-75; Горяев 43б; Преобр. ІІ, 
вьrп. последний 139; Czizewski PF ІІІ 
79; Мелиоранекий ИОРЯС 7/2, 301-
302), а також з тюрк. aryk (Mikl. ТЕІ І 
248) менш імовірне; непереконливі спро
би пояснення слова як праслов'янсько
го (з індоєвропейського) за походженням: 
пов'язання з дінд. lriQam <<діра, тріщи
на в землі•> (Потебня РФВ б, 14б) або 
з псл. jагь <<Ярий, несамовитиЙ•> (J<ret
schmer Glotta 11, 108; Schuster-Sewc 
429-430). - Фасмер IV 559; Черньrх 
Il 471; Горяев 43б; Дмитриев 554; Его
ров 219, 225; Bri.ickner 199; Borys 204; 
Skok І 757; Bezlaj ESSJ І 220; Радлов ІІІ 
99-100. 

[яр3 ] (бот.) <<Зозулинець, Orchis L.; 
зозулинець салеповий, Orchis morio L.•> 
Mak; - не зовсім ясне; можливо, суб
стантивована нечленна форма при
кметника Ярий у словосполученні типу 
яр корінь; назва могла бути зумовлена 
тим, що сокові з двох підземних бульб 
рослини, за формою подібних на чо
ловічі (самцеві) яєчка (пор. елат. назву 
tes ticulus vul pis <<лисове яєчко•>), здав
на Приписувалась властивість зміцню
вати чоловічу потенцію (пор. чеську 
назву рослини vstavac, (букв.) <<вста
вач•> від vstavati «вставати, nідіймати
СЯ•>. - Machek Jm. rostl. 299. - Див. 
ще Ярий2 • 

[яр4 ] (бот.) <<лепеха звичайна, Acorus 
calamus L.•> Mak, [dєр, dep, ір] «ТС.» 
Mak; - фонетичний варіант давнішого 
аїр «ТС.•>; пор. інші варіанти: їр, йор, 
гаїр, гав' Яр. - Меркулова Очерки 
бб. - Див. ще аїр. 

ярд <<англійська міра довжини в 
91,4 СМ>>; - р. бр. боJІГ. ярд <<Ярд», П. 

ярепуд 

jard, ч. слц. вл. yard, м. jард, схв. jіірд 
(jард), слн. jard; - запозичення з анг
лійської мови; англ. yard <<Ярд•> (< дангл. 
gerd, gyrd, geard <<Жердина, палиця; міра; 
ярд•>) споріднене з дфриз. ierde, днн. 
gerda <<загорода•>, двн. gart <<область•>, гот. 
gazds <<палка•>, н. Gerte <<Прут, лозина•>, 
а також із лат. hasta <<СПИс•>, сірл. gas 
<<пагін•>. - СІС 1951, 734; Фасмер IV 
5б0; Горяев 43б; Кluge-Mitzka 251; 
КІеіn 17б0. - Див. ще rород. 

яребИна, ярабuна - див. rоробнна. 
Ярема, [Веремій, Єрема], Єремія, 

Ієремія, ст. !єремєй, -ья (1б27); - р. 
розм. Еремей, бр. Ерамей, (розм.) Ве
рамей, Яром, п. Jeremiaz, Jarema, Jeremi, 
ч. слц. Jeremias, нл. Jermis, Jermus, 
болг. (ст., рідк.) Еремuя, м. Еремиjа, 
схв. Jеремиjа, Jеремиjе, слн. Jeremija, 
Jerko, cтCJl. Ин:рЕмнm; - фонетична 
видазміна запозиченого з церковносло

в'янської мови імені Ин:рЕмнm <<Ієре
міЯ•>, що через гр. 'ІєрєІJіш; походить 
від гебр. JirmЩ~ho «ТС.•>, (букв.) <<Підви
щить (nіднесе) Ягве (Єгова, бог)•>, склад
ного слова, утвореного з JahO <<Ягве 
(Єгова, бог)•> і rOm <<(він) nідіймався, 
підносився; був високим•>. - Вл. імена 
99; Петровский 111; Спр. личн. имен 
41 б; Илчев 199; Фасмер ІІ 23; КІеіn 
828. - Пор. Іван. 

[яремиш] (бот.) <<модрина європей
ська, Larix decidua МіІІ. (Larix europaea)•> 
ВеНЗн, Mak; - неясне. 

[ярень] (у словосполученні ярень 
стелій) (бот.) <<флокс лежачий, Phlox 
procumbens Gray.•> Mak; - похідне утво
рення від Ярий <<яскравий; палаючиЙ•> у 
зв'язку з яскравим кольором квітів (Ma
chek Jm. rostl. 18б); пор. назви рослини в 
інших мовах: гр. <рМ~ <<флокс•>, (букв.) 
<<Полум'я•>, п. ptomyk «Маленьке по
лум'я, вогник•>, ч. plamenka від plamen 
<<полум'я•>, слц. plamenica від plamen 
не.», н. Flammenblume, (букв.) «Полу
м'яна квітка•>, що є, очевидно, калька

ми грецької назви. -Див. ще Ярий2 • 
[ярепуд] <<малоtюсла, але сильна (важ

ка) людина•> Нед, [єрепуд] <<ТС.•>, [єрепу-
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дин] (лайл.) <•Поганий, клятиЙ•>, [єрепу
дів] (лайл.) «ТС.•> Ж, [ярепудний] <•єре
тицький, чортіВ•> Нед, [ярепудовий] <•ТС.•> 
тж, [яропудів] <•те.», [яропуджий] <•роз
бійницькиЙ•> Нед, [яропужний] «ТС.•> 
тж; - можливо, фонетичний варіант 
первісного * яропуд, складного слова, 
утвореного з основ прикметника Ярий 
<•гнівниЙ•>, др. ярьtи <•суворий, жорсто
киЙ•> і дієслова [пудити] <•гнати•>; отже, 
первісне значення <•той, що жорстоко 
жене, жорстокий переслідувач•>. -
Див. ще пудити, Ярий2 • - Пор. 
ере пуд. 

ярИга <•бурлака, найманий весляр; 
нижчий службовець у приказі, відомст
ві; [п'яниця] Ва; [урядовець, хабарник; 
шпигун] Пі•>, [ялИга] <•n'яниця•> Ва, ярИж
ка <•бурлака, найманий весляр; нижчий 
службовець•>, ярИжник <•непутяща люди
на; [баришник, шахрай Ва; урядовець, 
хабарник; шпигун Пі І•>, ярИза <•урядо
вець, хабарник; шпигун•> Г, Пі, ярИзка 
<•бурлака, найманий весляр; нижчий 
службовець•>; - р. ярь'tга <<(іст.) пред
ставник деяких груп найбіднішого на
селення; нижчий служник у приказах, 
що виконував поліційні функції (XVI
XVII ст.); (заст.) п'яниця, непутяща лю
дина, розпусник•>; - запозичене з мон

гольської мови, можливо, за посередниц
твом тюркських, пор. тур. ст., чаг. japf;ьt 
<•суд; вирок; розправа•>, монг. ст. jargu 
<•суд; вирок; виконання судового вироку, 

розправа•>; менш імовірне зведення 
(Фасмер lV 562; Горяев Доп. І 61; Mikl. 
EW 1 ОО) до Ярий. - Дмитриев 563. 

ярИжка (іст.) <•nравопис із літерою 
ЬІ для звука и і літерою и для звука і, 
введений. для українських видань у 
Росії в 1876 р.•>, ярИжний <•nов'язаний 
з ярИжкою'>; - утворення, що виник
ло внаслідок експресивного контаміна
ційного зближення р. ерь't <•назва літе
ри ЬІ•> (укр. йорИ) з укр. ярИга <•бур
лака; нижчий службовець у приказі, ві
домстві•>. -Див. ще ярИга. 

Ярий 1 <<Весняний, яровий; молодиЙ•>, 
ярИнний <•яровий; (про листяні дерева) 
той, на якому рано з'являється листя•>, 
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[Ярній] <•весняниЙ•>, яровии, [ярочко
вий] <•Зроблений з вовни однорічної вів
ці•>, [ярчаний] <•ячниЙ•>, [єрушка] <•МО
лода, ще не стрижена вівця•> Л, яр 
(жін. р.) <•ярове; (поет.) весна•>, [ярець] 
<<ячмінь•>, ярина <•ярове; [овочі, горо
дина]•>, [яринець] (бот.) <•цибуля ово
чева, Allium oleraceum L.•> Нед, Mak, 
[яринка] <•овочі, городина•> О, [ярИнні] 
<•овочеві, Oleraceae•> Нед, Mak, [Яри
тинка] <•Перша вовна, знята з молодої 
вівці•> ЛексПол, [ЯрИця] <•ярова пше
ниця; [суниця] СУМ; [ярова пшениця 
або жито] ВеБ•>, [Яріца] <•ярові посіви, 
ярина•> ЛЖит, Ярка <•молода однорічна 
вівця; [назва дитячої гри]•>, [ярнИк] (бот.) 
<•nідсніжник звичайний, Galaпthus пivalis 
L.•> Нед, [ярнИця] <•Ярові посіви, ярове 
жито, ярина•>, яровизатор, яровизація, 
яровина, ярові (мн.). [яр6таІ (зб.) <•ове
чки та баfанці віком до одного року•>, 
[яр6тина <•Вовна однорічної вівці•>, [яр
ча! <<ЯГНЯ ДО року; щеня nерШОГО ПОНО
су•>, [я.L:Jчак] <•короткий кожушок у ча
банів•>, [ярчанка] <•ячмінна солома•> ВеЛ, 
[Ярчатина] <•назва вовни•> Дз Доп. 
УжДУ lV, [ярчук] <•Ягня, баран•> тж, 
[ярчун] <•баран•> тж, [ярчух] (ент.) 
<•фіна звичайна, Cysticercus cellulosae•> 
ВеЛ, ВеНЗн, [яровати] <•nроводити вес
ну, робити весняні польові роботи•> Нед, 
яровизувати, [ярювати] <•орати й сіяти 
навесні•>, [від' ярИтися] <•Відновитися, 
відпочити й радісно процвітати•> Ж, [об' я
руватися] <•закінчити весняні польові 
роботи•>, пере.Ярка, [під'ярівки] (мн.) <•Лі
тні яблука•> Нед, [під'Ярка] <<велике вин
не яблуко•> ВеБ, [під' ярок] <•nіврічні яг
нята, з яких можна стригти вовну•>, 

[п6ярка] <•молода вівця; вовна з ягнят•> 
Нед, поЯрок <•nоярок УРС; [руно, вовна] 
Л·>; - р. яровай <•яровиЙ•>, бр. яравьt, 
др. ярьtи <•весняний, яровиЙ•>, n. jary 
<•Весняний, яровий•>, ст. jarz, jaro <•вес
на•:., ч. jary <•яровиЙ•>, jai' <<Ярові•>, jaro 
<•весна•>, слц. jarny <•весняний, яровиЙ•>, 

t·аг (жін. р.) <•весна•>, вл. jaro <•Весна•>, 
jег(і)са] <•ярове жито•>, нл. jarski <•вес
няниЙ•>, ст. jarпy <•ТС.•>, ст. jaro <•Весна•>, 
бопг. Ярка, Ярица <•молода курка•>, яр-
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кок6шка <<молода, (букв.) весняна (кур
ка)», м. jарица, jаричка <<курка (яка ще 
не несеться)•>, схв. jaf (прикм.) <<яро
виЙ•>, jap (імен. жін. р. <<Ярове•>, слн. jar 
<<Яровий; весняний, ранніЙ•>, jar «яро
ве•>, цсл. трь <<ТС.•>; - псл. jагь(jь) 
<<ВесняниЙ•>, похідне від jагь <<вес
на•>; - споріднене з гот. jer <<ріК•>, дісл. 
ar, ДВН. iar, Н. Jahr «ТС.•>, даНГЛ. gear 
<<рік; весна», Гр. wрд <<ПОра року, особ
ЛИВО Весна; слуШНИЙ ЧаС•>, WpO(,; <<ПОра 
року, рік•>, ав. yard <<рік•>, лат. hornus 
<< цьогорічниЙ•>; і є. *і ого-/ і его- <<сезон, вес
на; рік•>, похідне від *іа-/ еі- <<іти, їха
ТИ•> (звідки й укр. ітИ, і'хати); отже, 
nочаткове значення слова мало бути 
<<Хід (сонця)•> (пор. як семантичну nа
ралель гот. apn <<ріК•>, лат. annus <<ТС.•> 
при дінд. atati <<іде>>). - зсся 8, 175-
176; Фасмер IV 559; Горяев 436; Stawski 
І 505-506; J3ri.ickner 199; B_orys 204; 
Machek ESJC 217; Schuster-Sewc 430; 
Skok І 755-756; Bezlaj ESSJ І 220; Bern. 
І 446-447; Trautmann 108;, Pokorny 
296-297. - Див. ще ітИ, їхати. -
Пор. Ярий2 • 

Ярий2 <<яскравий, яскраво-зелений; 
палаючий; світлий, білий; палкий, жа
гучий, пристрасний; гнівниЙ•>, яркИй 
<<яскравий, бJІискучий; палкий, жагучий, 
[пристрасний]•> Бевз НЗ УжДУ 26/2, 
[ярлИвий] <<лютий, жорстокиЙ•> Нед, 
[Яросливий] <<лютий, шалений, яриЙ•>, 
Яросний <<ТС.>>, яр <<лють, гнів; вид зеленої 
фарби•>, Ярість, [Ярка] <<лиха жіниа•> 
Нед, [Яркість] <<сперма•>, [Ярош] <<Жор
стока, несамовита, немилосердна люди

на•> Нед, [ярун] <<запальна, гнівна лю
дина•> Нед, [ярча] <<щеня ярчука (собаки 
з вовчими зубами)•>, [ярчук] <<Собака з 
вовчими зубами, якого бояться відьми•>, 
[ярИти] <<розпалювати; гнівати•> Нед, 
ярИтися <<сяяти, блищати; палати; лю
туватИ•>, яріти <<блищати; палати; гніва
тися•>, ярітися <<блищати; палати•>, [Яро
сити] <<роздратовувати когось до гніву•> 
Нед, [Яростити] «ТС.•> тж, [ярувати] 
<<перебувати в любовному збудженні•>; -
р. Ярьtй <<Палкий; сердитий, злий, зав
зятий; білиk!, блискучий, яскравий; га-

я рИч 

рЯЧИЙ, ХТИВИЙ>>, бр. [Ярьt] <<ЛЮТИЙ; ЯрИЙ 
{про хміль)•>, др. ярьtи <<гнівний; жор
стокий; суворий; сміливий, відважний; 
сильний, поривчастиЙ•>, яр'Ь «Гнів», п. 
ст. jary <<ясний, прозорий, чистий; міц
ний, бадьорий, гарячий, розпусниЙ•>, ч. 
jary «бадьорий; молодий, свіжиЙ•>, слц. 
jary' <<бадьорий; моложавий; юниЙ•>, (заст., 
кн.) jarky <<Ясний, яскравий», вл. jara 
(присл.) <<дуже, вельми, занадто•>, jery 
<<терпкиЙ•>, нл. jery <<Терпкий, гіркий; 
запальний, грубий•>, ст. jary <<Жагучий, 
пристрасний, розпусниЙ•>, болг. Яр'Ьк <<ЯС
кравиЙ•>, Яря <<збуджувати коня; (про 
півня) покривати курку•>, Яр я ее <<сер
дитися•>, м. [japa] <<сnека, задуха•>, jарок 
<<яскравий; яскраво-червониЙ•>, схв. japa 
<<сnека; жар (від розжареного вугілля, 
каміння, заліза тощо); (перен.) запал, 
жар», слн. jar <<лютий, гнівниЙ•>, стсл. 
тр'Ь <<суворий, різкиЙ•>; - псл. jar-ь(jь) 
(< іє. [*іо-г-] < *іоц-г-); споріднене з гр. 
~wp6<,; <<Вогняний, міцний, незмішаний 
(про вино); жвавий, швидкий (у Ге
сихія)», гр. (атт.) (єu)~wрщ <<чистий 
(про вино)•>, (tm)~щзtw <<накидаюсь; 
утискую•>; зв'язок із лат. їга <<гнів•>, дінд. 
irasyati <<гнівається•> (И. Шмидт у Фасме
ра lV 563) малоймовірний; погляд на 
зв'язок із псл. jar-ь(jь), укр. Ярий ~'вес
няний•> (Stawski І 505; Schuster-Sewc 
428) заперечується. - ЗССЯ 8, 178-
179; Фасмер lV 562-563; Горяев 436j 
Bri.ickner 199; Borys 205; Machek ESJC 
217; Skok І 756-757; Bezlaj ESSJ І 220; 
Bern. І 447-448; Trautmann 108; Boi
sacq З 12; Pokorny 296. 

ЯрИна, ЄрИна - див. ІрИна. 
[ярИч] <<Їжак•>, [ярій] «ТС.»; - утво

рення, похідне від рум. агісі <<ЇЖаК•>, на 
українському rрунті вторинна зближе
ного з Ярий <<весняниЙ•>; рум. arici <<ЇЖаК» 
nоходить від лат. erїcius «ТС.•>, що про
довжує давніше er (<*her), споріднене 
з гр. хоїро<,; <<свиня (як тварина із ще
тиною)», які зводяться до іє. *gher- <<бу
ти твердим, жорстким•> (звідки, мож
ливо, також псл. іігь, укр. жир). -
DLRМ 42; Walde-Hofm. І 413-414. -
Пор. жир1 • 
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Яркушна 

[Яркушна] (у словосполученні Нр
кушна неділя) (рел.) <•свято після Ве
ликодня (інша назва Провідна неділя)•> 
ЛЖит; - утворення, пов'язане з [ар
куш], артус <•Освячений на Великдень 
спеціальний хліб, який у найближчу 
суботу роздають парафіянам•>. - Див. 
ще артус. 

ярлИк 1 <•наклейка на чомусь з на
звою, тавром, указівкою тощо•>; - р. 
ярльtк <•тс.; (ст.) грамота татарських 
ханів, лист (від хана або до хана)•>, бр. 
ярльІк <•наклейка», п. [jartyk] <•писем
ний дозвіл; записка; квитанція; етикет
ка•>; - запозичене з монгольської і та
тарської мов за часів Золотої Орди; 
тат. ярльtк <•Письмовий указ, грамота 
хана•>, дтюрк. jarlїy <•Веління, наказ, 
припис•>, монг. ст. jarlig <•наказ, указ•> 
(монг. суч. зарлиг «ТС.•>); звуження зна
чення слова ( <•етикетка •>) було пов 'яза
не, очевидно, з митницькою практикою 

контролю товарів. - Фасмер IV 561; 
Дмитриев 554; Преобр. ІІ, вь1п. последний 
139; Чернь1х ІІ 471-472; Горяев 436; 
BrUckner 199; Mikl. ТЕІ І 316; Bern. І 446; 
Lokotsch 76; Радлов ІІІ 141, 143-144. 

[ярлИк2 ] <•грубий, добірний очерет 
Дз; найдовший і найтовщий очерет, яким 
укривають хату Ма•>, [.полуярлuк] <•гру
бий, добірний очерет, дещо нижчий і 
тонший від ярлика•> Дз; - неясне. 

Ярмарок <•торг, влаштовуваний у 
певну пору року і в певному місці», 
(арма,оок] <•ярмарок•> Пі, (ярмак, Яр
малка] Нед, [Ярмалок, Ярманка] «ТС.•>, 
ярмарковище <•ярмарковий майдан•>, яр
марчИще «ТС.•>, (Ярмолок] <•ярмарок» 
ЛЖит, [Ярмонка] нс.•> Нед, ярмарко
вий, [ярмарочний, ярмарошний] <•Яр
марковиЙ•> Нед, ярмаркувати, ст. ярма
рок'Ь <<торжище•> (середина - друга пол. 
XVII ст.); - р. Ярмарка <<Ярмарок•>, бр. 
(Ярмалак, Ярмалка], п. jarmark, [jarma
rek], ч. (розм.) jarmark, слц. jarmok, нл_. 
ст. jarmark, [jermark, jermank] <•ТС.•>; -
запозичення з німецької мови; н. 
Jahrmarkt (< двн. jarmarkat) <•Ярмарок•>, 
(букв.) <•річний базар•> є складним сло
вом, утвореним з Jahr (< двн. jar) 
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ярмо 

<•рік•>, спорідненого з псл. jагь <•Весна•>, 
укр. Ярий, [ярь] <<Весна•>, і Markt (< двн. 
markat) <<ринок, базар•>, що походить 
від нар.-лат. marcatus <<купівля; ринок, 
базар•>, лат. mercatus нс.•>, пов'язано
го з merx(-cis) навар, крам•>; польське 
посередництво (Richhardt 58) необов'яз
кове. - Шелудько 60; Фасмер IV 561; 
Чернь1х ІІ 472; Горяев 436; Преобр. ІІ, 
вь1п. последний 139; Stawski І 502-503j 
BrUckner 199; Borys 204; Machek ESJC 
216; Кluge-Mitzka 330, 462-463; Wal
de-Hofm. ІІ 78-79. - Див. ще мер
кантИльний, Ярий 1 • 

ярмИз - див. ярміс. 
[ярміс] <<Засіб, спосіб; лад, порядок; 

привід•>, (ярмuз] <<безладдя Нед; непри
ємність Пі•>, [ярмuс] <•метушня, роз
гардіяш, веремія•> Бі; - не зовсім ясне; 
можливо, виникло на основі нлат. armis
titlum <<перемир'я•> в бурсацькому ар
го. - Пор. армія. 

ярмо <<дерев'яний пристрій запря
гати воли•>, [ярем] «ТС.•>, [яремці] (мн.) 
<•деталь у паракінному возі•> ЛЖит, 
(ярмuнаІ <<Вало, підгорля (у вола, ко
рови)•> ВеНЗн, ВеУг, [ярмоватиІ <<уярм
лювати•> Нед, (ярмуватиІ <•ТС.» тж, 
(об'ярмuти] <<уярмити•> Нед, (під'ярем
ник] <•тварина, що ходить у ярмі•> Нед, 
яремний, під' яремний Нед, у яремлений 
<<уярмлений, поневолениЙ•>, уярмИти; -
р. бр. ярмо, др. ярьм'Ь, яр'Ьм'Ь <<Ярмо; 
Терези (назва сузір'я)•>, п. jarzmo <<Яр
мо», ч. jafmo, слц. jarmo, болг. ярем, 
м. jарем, схв. jарам, слн. jarem, стсл. 
mрьм"Ь «ТС.•>;- псл. (j)arьmo, (j)arьmь 
<<знаряддя, пристрій для запрягання•> по
ходить від кореня *(j)ar- (< іє. *ага-, ar-) 
<•з'єднувати•>, наявного в п. ko-jarz-yc 
<<Пов'язувати, з'єднувати•>, а також, ма
буть, у псл. *remy (род. в. одн. reme
ne), )'Кр. ремінь; споріднене з гр. 
ар9j..ІЩ <<З'єднаННЯ, Місце з'єднаННЯ», 
араріоиw <<СКЛадаю, з'єдную•>, apj..la <<Віз; 
колісниця•>, лат. arma <<зброя; збруя», 
дінд. arpayati <<ВСТаВЛЯЄ, закріІJЛЮЄ•>, аrа
<<СПИЦЯ колеса•>, aram <•припасований, від
повідниЙ•>, вірм. yarmar <•ТС.>>, afпem <<роб
ЛЮ•>, ав. araiti <<вбиває, утверджує•>; іє. 



.ярмоша 

*ar- <<зв'язувати•>; менше підстав длн 
зближення (Reichelt" KZ 46, 316-320) з 
лат. armeпtum <<худоба•>. - Фасмер IV 
561; ЗССЯ 1, 76-78; Чернь1х ІІ 4 72; 
Горяев 436; Staws~i І 508-509; Borys 
205; Machek ESJC 217; Skok І 757; 
Pokorпy 55, 58. - Пор. ремінь. 

[ярмоша] «назва вівці•> Дз Доп. УжДУ 
IV; - імовірно, експресивне нерегуляр
не утворення, пов'язане з Ярка <<моло
да вівця•>, [ярчук] «ЯГНЯ, баран•> і под. 

[Ярмуж] (бот.) <<Кольрабі, Brassica 
oleracea aloides L. Нед, Mak; катран 
морськнй, Crambe maritima L., катран 
татарський, Crambe tatarica Jacq. Mak•>, 
[ярмуш] (бот.) <<Кольрабі, Brassica ole
racea alvides L.•> Mak; - р. [ермь'tшка] 
<<сорт капусти•>, п. jarmuz (бот.) <<Листяна 
капуста, Brassica oleracea Var. Acephala 
sabellica; [катран морський, Crambe 
maritima L., катран татарський, Crambe 
tatarica Jacq.]•>, [jarmusz] «ТС.•>, ч. jarmuz 
<<Листяна капуста, Brassica oleracea•>; -
запозичене з німецької мови, можливо, за 
польським посередництвом; свн. warmuos 
<<городина; розварена дроблена крупа; 
тепла юшка•> є складним словом, утво

реним з warm (< двн. war(a)m) неп
лиЙ•>, спорідненого з псл. vагь, variti, укр. 
вар, варuти, і muos (н. Mus <<Варена, 
подібна до каші страва, повиДJІО•> ), що 
споріднене з дфранк. muos, днн. дфриз. 
дангл. mos <<страва•>.- Stawski І 219~ 
503-504; BrUckпer 200; Кluge-Mitzka 
495, 838. - Див. ще варИти. 

ярмулка <<Мала кругла шапочка (у 
євреїв)•>, [ярмівка, ярмілка, ярм6лка] 
Бі, [ярмурка] «ТС.•>; - р. ерм6лка 
<<Ярмулка•>, бR. ярм6лка <<Ярмулка; [пов
стяна шапка].>. п. jarmutka «Ярмулка; 
шапочка блазня; заокруглена верхівка 
гори», ст. jatmurka «ТС.•>, бощ. ярмулук 
<<бурка (з вовняної домотканої ткани
ни); (заст.) сільський одяг з капюшо
ном без рукавіВ•>, м. jамурлак <<довгий 
пастушачий плащ (із грубої вовни).>; -
фонетично видозмінене запозичення з 
турецької мови; тур. yagmurluk <<дощо
вик, плащ•> походить від yagmur <<ДОЩ•>, 
пов'язаного з yag(mak) <<іти, падати (про 

ярош 

дощ, сніг тощо)•> (< дтюрк. jay <'ітн, пада
ти (про дощ, сніг, пісок)•>), що спорідне
не з узб. ёг, башк. яу, тат. ног. кумик. 
яв, кирг. ккалп. каз. жау, алт. дьаа, тув. 
хак. чаF, чув. с;у, kав] «ТС.•>. - Фасмер 
ІІ 25; Егоров 216, 218; BrUckпer 198; 
Радлов ІІІ 55-56, 310. - Пор. 
яломок. . 

[ярник] (бот.) <<арніка гірська, Аrпіса 
mопtапа L.•> Mak; - р. сірника (гор
ная) <<арніка (гірська), Аrпіса (mопtапа) 
L.•>, п. ч. слц. вл. arпika, СЛН. arпika, 
[aroпk] <<ТС.•>; - фонетнко-морфологіч
ний варіант літературної назви росли
ни арніка <<Аrпіса L.•>, вторинна збли
жений із Ярий <<Яскравий; яскраво
зелениЙ•> у зв'язку з яскраво-зеленим 
кольором листя арніки гірської і яскра
вим жовтогарячим кольором ·ІЇ квіток. -
Попов 43. -Див. ще арніка, Ярий 2 . 

Ярополк; - р. Ярополк, бр. Яра
полк, др. Яроп'Ьлк'Ь, п. Jaropetk, цсл. 
іар0ПNЬК'І. 1 іарОМЬК'І., іарОПОІ\К'І. «ТС.•>; -
псл. * Jarop"lkь, (букв.) ной, що сміливо 
воює, б'ється; сміливий воїн•>; складне 
ім'я, утворене з прикметника jагь, др. 
ярьtu <<Гнівний; суворий; дужий, сміли
вий, відважний•> та іменника *p"lkь 
<<Військо; загін•>. - Вл. імена 99; Пет
ронский 236; Спр. личн. имен 478; Bez
laj ESSJ І 220. - Див. ще полк, Ярий2 • 
- Пор. Ярослав. , 

Ярослав, Ярослава, Ярош <<Яро
слав•>; - р. болг. Ярослав, бр. Яра
ела[;, др. Ярослав'Ь, п. нл. Jarostaw, ч. 
СЛЦ. Jaros\av, ЦСЛ. іарОСі\АR'Ь; - ПСЛ. 
Jaгoslavь, (букв.) <<уславлений, відомий 
сміливістю•>; - складне слово, утворе

не з прикметника jarь «Гнівний; суво
рий; дужий, сміливий, відважниЙ•> та 
віддієслівної форми -слав'Ь, утвореної 
Від славити, слуmи «бути ВідОМИМ•>. -
Вл. імена 99; Спр. личн. имен 478; 
Илчев 572; Bezlaj ESSJ І 220. - Днв. 
ще слава, Ярий2 • -Пор. Ярополк. 

[ярош] (бот.) щикута отруйна, 
Cicuta virosa L.•> Mak; - не зовсім яс
не; імовірно, пов'язане з [Ярош] <<ЖОр
стока, несамовита, немилосердна люди-
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ярунда 

на•>, утвореного від Ярий <<гнівний, пал
кий, жагучиЙ•>; назва рослини зумовлена 
їІ палючою отрутою. - Див. ще Ярий2 • 

[ярунда] <•нудьга•> Нед; - р. ерундd 
<<Нісенітниця, дурниця•>; - результат 

експресивної трансформації запозичено
го в мову бурсаків (семінаристів) латин
ського слова geruпdfum «rерундій (особ
лива форма віддієслівного іменника)», 
похідного від дієслова gero <<Несу; веду; 
виконую•>, пор. арг. р. герундd (при літ. 
ерундd) в мові духівництва. - Фасмер 
ІІ 26. - Див. ще жест. 

ярунок <•ст ол ярний косинець на по
ловину прямого кута•>; - р. ярунок, 
(заст.) ерунок (1794), [герун6к] «ТС.», п. 
gieruпek <•з'єднування двох карнизів, 
планок тощо, що сходяться під кутом•>; -
запозичене з німецької мови, можливо, 
за посередництвом російської; н. Gehrung 
<•nлощина, розташована косо щодо пря

мого кута і сам цей напрямок•> утворе
не від Gehreп «Трикутник, клин; пола, 
клин (сукні)», похідного від Ger <•СПИС•> 
(< двн. ger «ТС.•>), спорідненого з дангл. 
gar, дісл. geirr, а також із гр. хаіщ 
<<ціпок•>. - Фасмер ІІ 27; Кluge
Mitzka 242, 249. 

Ярус <•ряд у горизонтально розта
шованих предметах; поверх у театрі; 
рибальська снасть; верства земної ко
ри•>, поЯрусний; - р. бр. Ярус; - не 
зовсім ясне; пов'язується як запозичен
ня із дсканд. діал. jqrohos <•житло в 
землі, льох, підвал, підземний хід•> 
(Mikkola Beruhr. 20; Вегп. І 446), що 
малоймовірно з огляду на фонетичні 
труднощі; ще сумнівніші пов'язання з 
лат. arcus <•д)'Га, склепіння» (Mikl. EW 
100), з р. [яр] <•ліс по ярах•> (Соболєв
ский РФВ 66, 333), з псл. *rqdsь, ети
мологічно пов'язаним з орудувати, ряд 
та префіксом *ja- (Kalima Neuphilol. Mitt. 
1948, 56). - Фасмер IV 562; Чернь1х ІІ 
472-473. 

[ярутка] (бот.) <<Грицики звичайні, 
Capsella Bursa pastoris Мёіпсh.•> Mak; -
р. ярутка (бот.) <•талабан, Thlaspi L.; 
[грицики звичайні, Capsella Bursa pastoris 
Мёіпсh.]•>, бр. ярутка «Талабан, Thlaspi 
L.»; - неясне. 
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Ясен 

[Ярха] <<Віялка•> Л, [Яршення] <•Ві
яння, провіювання•> Л; - п. [arfa, harfa] 
<•віялка»; - видозмінене запозичення з 
німецької мови; н. Harfe <<віялка•> вважа
ється результатом семантичного розвит

ку н. Harfe <<арфа•>. - SW І 57; Кluge
Mitzka 289. -Див. ще арфа. 

[ярчак] <•купа; юрба; зграЯ•>; - не
ясне. 

[ярчовина] <<хвороба овець (овеча 
короста болотяного походження)•> Нед; -
можливо, утворення, пов'язане з· Ярка 
<<Вівця•>. -Див. ще Ярий 1 • 

яса <<ЗНаК; салют; шум, гуркіт; чут
ка, поголоска; данина•>, ясинеі <•ШУМ•>, 
ясuти <•nовідомляти, сповіщати•>, ясу
вати <•СПОВіщати, з'ясовувати, давати 
зрозуМіТИ•>; - р. СТ. ЯСа <•ВіСТОВа гар
мата або пищаль; тривога»; - неясне; 

можливо, походить з якоїсь тюркської 
мови (пор. дтюрк. jasaq «Ясак, наказ•>, 
тур. yasak <<Заборона•>, чаг. jaca <•ПО
станова, царський наказ, закОН•>). 

ясак <<НатураЛЬНИЙ Податок За часів 
Московської Русі і царської Росії в 
деяких народностей Поволжя, Сибіру й 
Далекого Сходу•>; - р. бр. ясак «ТС.>>, 
болг. [ясак] <•Лісовий заповідник; охо
рона, сторожа•>; - запозичене за ро

сійським посередництвом з татарської та 
монгольської мов; тат. ясак <•Ясак, пода
ток, данина» (первісно, за часів Золотої 
Орди, також «наказ; закон; державний 
обов'язок•> - пор. Будагов ІІ 329), монг. 
ст. jasaq первісно <•Кодекс звичаЇВ», піз
ніше <•уnравління; уряд», пор. монг. суч. 

засаг, (іст.) дзасак <<nравитель, при
СПІВ»; (заст.) <<закон; кара, покарання•>; 
(суч.) <•Влада, уряд~. - Фасмер IV 564; 
Дмитриев 554-555; Горяев 436. 

ясана (орн.) <<Jacana s. Parra пigra»; 
- р. яссіна «ТС.•>; - запозичене з пор
тугальської мови за посередництвом анг
лійської (англ. jасапа <•ясана•>); порт. 
jщ;апа походить із мови тупі yasana 
«ТС.•>. - КІеіп 823. 

Ясен (бот.) <•Fraxiпus L.•>, ясене
ваті <<Fraxiпeae•> Mak, ясенець (бот.) 
<<ясенець, Dictamnus L. РУС, ВеБ, Mak; 
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[зубниця, Dentaria L.; золототисячник, 
Centaurium НіІІ.] Mak•>, ясенИна, ясе
ниска (згруб.) <<Ясен звичайний, Fraxinus 
excelsior L.•> Mak, ясенище (згруб.) «ТС.•> 
Mak, ясенчук <<молодий ясен•> Mak, 
Ясень <<ясен; [білий, ясенець білий, 
Dictamnus albus L. Mak]•>, [ясінець] 
<<Ясенець білий, Dictamnus albus L.•> 
Mak, [ясінниця] (ент.) «синя стягівка, 
Catocala fraxini•> Нед, [Ясінь] «ЯСеН•> 
Нед; - р. бр. Ясень (бот.) <<ЯСеН•>, дj). 
ясьн'Ь <<Ясен•>, n. jesion, [jasion, jasien], 
ст. jasien, jesien, jesien, ч. jasan, [jesen, 
jesen, jasen, jasen], слц. jasen, вл. нл. 
jasen, полаб. josin (чол. р.) (< *jasenь), 
болг. Ясен, 6сен, м. jасен, схв. jасен, 
CJIH. jesen, [jasen]; - псл. (j)asenь/ ь, 
оsепь/ь, [*(j)аsьпь/ь]; іє. *os-/бs- «різ
кий, яскравий, ясниЙ•> із розширенням -і
у nрямих відмінках і -en- у непрямих, яке 
у слов'ян nроникло в усю парадигму; -
СПОріднене З ЛИТ. UOSiS <<ЯСеН•>, ЛТС. OSiS 
(фонет. uбsis), прус. woasis (< *osi-) 
«ТС.•>, лат. ornus (< *os-en-os) <<порода 
ясена•>, кімр. onnen (< *os-na) <<ЯСеН•>, з 
апофонією кореневого голосного та 
іншим суфіксом: дісл. askr, двн. ask, н. 
Esche «ТС.•>, алб. ah (< *aska-) <<бук•>, вірм. 
hЩ~і <<ЯСеН>>, гр. -{.t)ic:;;(< 6m-) В ахєрwіс:;; 
<<біла топол5t•>; розглядається також 
(Machek ESJC 217; Jm. rostl. 180; Skok 
І 759) як слово праєвропейського по
ходження. - Фасмер IV 564; ЗССЯ 1, 
79-80; Чернь1х ІІ 473; Горяев 437; 
Stawski І 564-565; BrUckner 200; 
Schuster-Sewc 431; Bern. І 31; Traut
mann 203. 

[Ясик] <<мала подушечка•>, [Ясік, Ясі
чак Мо, Яська, Я11ик Ме, Яцік Ме] 
«ТС.•>; - р. [ясть'tк] <<щось ціле, цілий 
шматок; ціла ікра однієї риби; мішечок, 
де міститься риб'яча ікра•>, бр. Ясік <<ЯСИК•>, 
п. jasiek «ТС.; подушка•>, болг. [ястік] 
<<Подушка•>, м. jacmaк <<Подушка; сінниК•>, 
схв. jacmyк <<подушка; м'яке поруч
ЧЯ•>; - запозичення з турецької мови; 
тур. тат. jast1k <<Подушка•> утворене за 
допомогою суфікса -Ik від дієслова 
jast(a-mak) < дтюрк. jast(a)- <<Притуля
ти, підкладати•>, отже, мало первісно 

яскИня 

означати «Те, що притуляється, підкла

даєтьсЯ•>; припускається запозичення 

п. jasiek з турецької мови через ук
раїнську (Stawski І 511 ). - Фасмер IV 
567; Дмитриев 555; Stawski І 511-512; 
Borys 205; Радлов ІІІ 223-224. 

ясИр <<бранці, взяті в неволю під час 
татарських наскоків (XV ст. - 60-ті рр. 
XVIII ст.) СУМ; [натовп, юрба].>, [ясИр
ник] <<Полонений, узятий в ясир•>, [яси
рувdння] <<Забирання в ясир•>, [ясИри
ти] <<брати в ясир, у неволю•>, ст. ясир'Ь 
(ясирам'Ь) (XVIII ст.); - р. (заст.) 
ясь'tр <<Невільник, полонений», др. ясьtрь, 
п. (іст.) jasyr <<неволя в турків або татар; 
захоплені ними бранці•>, болг. (заст.) 
есИр <<раб, НеВіЛЬНИК», есИрин «ТС.», М. 
есир <<Полонений•>; - запозичення з 
кримськотатарської й туj)ецької мов; 
крим.-тат. jasir, тур. esir, [jesir] <<поло
нений, бранець, раб, невільник•> похо
дять від ар. 'aslr «полонений, бранець•>, 
(букв.) <<зв'язаниЙ•>, утвореного від 
дієслова 'asara <<брати в полон•>. -
Фасмер IV 567; Преобр. ІІ, вь1п. послед
ний 141; Горяев 437; Stawski І 520; BrUck
ner 201; БЕР І 510; Bern. І 449; Mikl. ТЕІ 
І 293; Matzenauer 184; Lokotsch 11. 

[яскИня] <<Печера•>, [скИняІ «ТС.•> 
Нед, ст. яскиня (в'Ь яскинt) (XVII ст.); 
- п. jaskinia <<печера•>, ст. jaskini, askinia, 
ч. jeskyпe, ст. jeskyne, слц. jaskyna, нл. 

t
·ask <<Отвір у барилі; вхід у ятір•>; - псл. 
jaskyп'i < jeskyn'i < *eskyn'i], [*jaskь < 
*jeskь < *eskь]; - nов'язується з nсл. 
*ezva (> jazva) <<ЯМа, нора; рана•>, укр. 
Язва (пор. схв. ст. jazvina <<НОра борсука; 
лігво•> ); щодо nаралелізму суфіксів -k-/-v
nop. ПСЛ. dik"Ь <<ДИКИЙ•> : div"Ь <<ТС.•>, укр. 
дИкий : дИвий; менш nереконливе лов'я
зання (BrUckner 200) із др. яск'Ь, аск'Ь 
<<СКринЯ•>, л. jaszcz, jaszczyk, укр. 
Ящик (із загальною семантикою <<СХО
ванка•>); недостатньо аргумент9вана сnро
ба зближення (Machek ESJC 223) з ч. 
[iskat'] <<розколювати, дробити•>; не мож
на nовністю виключити можливість заnо
зичення слова з nольської або словацької 
мов.- Трубачев С.-луж. сб. 163-164; 
Stawski І 512-513; Holub-Kop. 152; 
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Holub-Lyer 222; Bern. І 275. - Пор. 
Язва. 

[Ясківка] (орн.) <<Ластівка, Hirundo•> 
ВеНЗн, ВеЗа; - п. jaskotka (орн.) <<Ла
стівка•>, нл. jaskolica «ТС.•>; - псл. [jas
kolьka, jaskolica], зменш. від [*jaskola]; -
не зовсім ясне; можливо, звуконасліду
вальне утворення від jaskati, jaskotati на 
позначення крику ластівки; менш імо
вірні пояснення походження українського 
слова як польського (Stawski І 513), як 
утворення, що виникло внаслідок ди

симіляції незасвідчених *laskowka, 
*laskotka в контамінації з [tastowka] 
(Булаховський Вибр. пр. ІІІ 286-287), 
як складного слова, першим компонен

том якого є *jasь (< іє. *окu- <<швидкий») 
(Malinowski PF І 193-194; Погодин 
СледьІ 155-156), як слова, спорідненого 
з гр. оІотрос:;; <<rедзь; жало» (Ильин
ский РФВ 60, 427) або пов'язаного з 
псл. esti, укр. і'стu (Bri.ickner 200); пор. 
також р. Яс ка (зоол.) <<Ласка, Mustela 
nivalis•>. - Верхратський ЗІ-ПШ ІІІ 209; 
Stawski І 513-515; Schuster-Sewc 431. -
Пор. ластівка 1 • 

[яскір] (бот.) <<жовтець, Raпunculus L. 
УРС, Mak; пшінка весняна, Ficaria 
verna Hunds. (Ficaria ranunculoides Roth.) 
Mak», [яскірочникl (бот.) <<Пшінка вес
няна•> Mak, [яскор] <<жовтець•> Mak, 
яскороваті <<жовтецеві, Ranunculaceae 
Juss.•> Mak; - запозичення з польської 
мови; п. jaskier <<жовтець; [пшінка вес
няна]•> пов'язане з [jaskry] <<яскравиЙ•>; 
назва може бути зумовлена або яскра

вістю квітів рослини, або здатністю соку 

з листя жовтцю викликати запалення, 

почервоніння шкіри; непереконливе ви
ведення (Kartowicz SWO 230) від лат. 
aster <<айстра•>, нібито деформованого на
родною етимологією. - Stawski І 512; 
Bri.ickner 200. - Див. ще яскравий. 

[ясколка] (бот.) <<чистотіл звичай
ний, Chelidonium majus L.» Mak; - р. 
бр. яск6лка (бот.) <<роговик, Cerastium 
L.•>, п. [jaskotпek, jaskotycznik], jaskotcze 
ziele <<чистотіл звичайний, Chelidonium 
majus L.•>; - калька латинської науко-
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вої назви chelidonium <<чистотіл звичай
ниЙ•>, що походить від гр. хєЛї56vюv, 
утвореного від гр. хєЛїбwv <<Ластівка•>; 
пор. також ч. vlastovicnik <<чистотіл•> 
(від vlastovice <<JJастівка•>), слц. lastovicnik, 
н. Schwalbenkraut <<Чистотіл•> (Sachwalbe 
<<Ластівка•>); мотивація назви неяс
на. - Machek Jm. rostl. 53-54. -Див. 
ще Ясківка. 

яскравий <<Який випромінює сильне 
світло, сяючиЙ•>, яскрИстий <<іскристиЙ•>, 
[Яскрало] <<блискітки, лелітки, сухо
злітка•> Нед, [яскрИця] <<іскристе світло•>, 
яскравіти, яскравішати, яскрИти( ся) 
<<Яскраво сяяти, іскритися•>, яскріти( ся) 
«ТС.•>; - бр. яскрdвьt <<ЯскравиЙ•>, п. jask
rawy, вл. jaskrawy «ТС.•>; - псл. jask
ravь(jь) < *jeskravь(jь) < *eskravь(jь) є 
похідним від jaskra (< *eskra) <<іскра» 
(пор. п. jaskra «ТС.•>), іменника того са
мого кореня, що й псл. *jьskra, укр. іскра, 
але з іншим ступенем вокалізму; ети
мологічно споріднене також із псл. 
*(j)esknь(jь), укр. ЯснИй; припущення про 
польське походження укр. яскравий 
(Stawski І 515) необrрунтоване.- ЗССЯ 
6, 52-53; Stawski І 515-516; Вегп. І 
433. - Див. ще іскра. - Пор. ЯснИй. 

Ясла (мн.) «ГОдівниця для худоби; 
дошкільний заклад для найменших ді
теЙ•>, [яслИна] <<ясла (годівниця)•>, [ясел
нИчий] <<Конюх•> Нед, Ясельний, [заЯсля] 
<<ЯСЛа•>; - р. Ясли <<ЯСЛа•>, бр. Яслі 
«ТС.•>, др. ясли <<ясла (для годівлі худо
би)•>, п. (обл.) jasta, ст. jasty <<ясла (для 
годівлі худоби)•>, ч. jesle <<ЯСЛа (годів
ниця); ясла (дитячі)•>, ст. jesli <<Ясла (го
дівниця).>, слц. jasle <<Ясла (для худоби); 
яс.1а (дитяча установа)•>, вл. jasla <<за
города дл я овець•>, нл. jasta, [jasty] <<ясла 
(дJІя худоби)•>, болг. Ясли (мн.) (одн. 
жін. р. Ясла) <<ясла (годівниця); ясла (ди
тячі); притулок, де виховують дітей-си
ріт.>, м. jасли <<Ясла (для худоби); ясла 
(дитячі)•>, схв. jасле, jасли <<ясла (для 
худоби)•>, слн. jasli, [jasle, jasla], стсл. 
mc"" «ТС.•>; - псл. [jasla] (< *jesla 
< '!'edsla), [jasli] (< *jesli < *edsli) <<Го
дівниця для худоби•>, що зводяться до jє. 
*ed-, наявного у псл. esti, edmь, укр. їс-
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ти; - споріднене з лит. ёdzios <•ясла•>, 
edesis <<КОрМ•>, ГОТ. uzёta «ТС.>>; ДО СЛО
ВОТВару ПОр. гусла, ВеСЛО, nрЯсло, nе
ревесло тощо; пов'язання слова безпо
середньо з *od-, варіаtJтом кореня *ёd
~їсти•> (Machek ESJC 223; Schuster
Sewc 432), непереконливе. - ЗССЯ 6, 
44-4.5; Фасмер IV 565; Черньrх ІІ 4 73-
474; Stawski І 516; BrUckпer 200; Ho
lub-Kop. 152; Holub-Lyer 222; Bezlaj 
ESSJ І 221; Веrп. І 275; Trautmaпп 66; 
Meillet Etudes 416. -Див. ще "істи. 

[ЯсмИн] (бот.) <•жасмин, Jasmiпum 
L. Нед; дереза, повій, Lycium L. Ма•>, 
[ясминuна] <•жасмин•> Нед, [ясьмін] <<ТС.•> 
Нед; - р. (заст.) ясмuн (бот.) <•Жас
МИН•>, бр. язмін, п. jasmiп, ч. jasmiп, 
слц. jazmiп, вл. jasmiп, боJІГ. ясмuн, м. 
jасмин, схв. jасмин, слн. jasmiп «ТС.•>; -
запозичення з німецької мови; н. Jasmiп 
є словом арабського або перського по
ходження (ар. перс. jasemlп <•Жасмин•>). 
- Фасмер IV 565; BrUckпer 201; Ho
lub-Kop. 149; Holub-Lyer 221; Bezlaj 
ESSJ І 221. - Пор. жасмИн. 

Ясна <•слизова оболонка ротової по
рожнини•> СУМ, ВеУг, [дЯсна, дЯсни] 
ЛЖит, [Ясла] Бі, Нед, ЛЖит, ЛексПол, 
[Ясли] Бі, [яснu] «ТС.•> ВеУг, ясенний; -
р. дёсньt (одн. десна), бр. дзЯсньt (одн. 
дзясна), др. дясна (одн.), rr. dziq,sta (одн. 
dziq,sto) <•ЯСНа•>, ст. діал. dziq,sпa, ч. dasen 
<•ясна•>, слц. d'asпa (одн. d'asпo) <•ясна•>, 
вл. diasпa <•ясна; піднебіння•>, diasпo 
<•Піднебіння; щелепа•>, нл. іеsпа (одн. 
іеsпо) <<Ясна; піднебіння•>, полаб. d'qsпa 
(< *d~sпa) <•ясна•>, боJІГ. [десни], схв. 
десни, [desli], слн. dlesпe (одн. dlesпa) 
<<ТС.>>, ЦСЛ. _А€СНА; - ПСЛ. *d~sпal d~s\0 < 
*deпt-sпo- І deпt-slo- походять від індоєв
ропейської назви зуба *deпt- І dr;;rt- І 
doпt- (для якої припускався зв'язок із 
коренем *ed- <•Їсти•>); -споріднені з лит. 
daпtls <•зуб•>, прус. daпtis, дінд. dап, ав. 
dапtап-, лат. deпs (род. в. deпtis), гот. 
tuпpus, ірл. det, кімр. daпt, гр. 65<..\Jv 
(род. в. 656vтщ), іон. 65ouc;; «ТС.•>; ма
лоймовірні припущення про походження 
слова з колишнього складного *deпt
[mok]sпa (Machek ESJC 111) і про іс-

ЯснИй 

нування праслов'янського варіанта desпa 
(поряд із *d~sпa) (Mikkola IF 8, 303); зі
співлення слова (Брандт РФ В 21 , 21 7) з 
ді~ід. da<;ati, -te <<кусає•>, гр. бaxvw <•кусаю•> 
сумнівне. - ЗССЯ 5, 26-27; Фасмер І 
506; Stawski І 191-192; BrUckпer 108; 
Holub-Kop. 96; Holub-Lyer 121; Skok 
І 395; Веrп. І 190; Mikl. EW 43; Traut
maпп 45; Pokorпy 201. -Пор. дантИст. 

ЯснИй <•ЯКИЙ випромінює світло•>, 
ясенний <<ЯСНИЙ•>, яснуватий, яса <<СВіТ
ЛО, СЯЙВО>>, ясенець <•Перша ТОНКа КрИГа 
на річці•>, [Ясень] <•полярна зірка•> Нед, 
[ЯскаІ <•усе блискуче; іскристий пласті
вець снігу, сніжинка•> Нед, [яснець] 
<•Поверхня гладкої криги, не покритої 
снігом; прозора крига•> Нед, [яснuна] 
<•СВіТJю; ясна погода, година УРС, СУМ; 
світло від вогню Г•>, [ясновець] (бот.) 
<<зірки садові (татарське мило), Lychпis 
chalcedoпica L. Нед, Mak; меландрій 
червоний, Melaпdrium rubrum Garcke. 
Mak•>, яснота, [яснотка] (бот.) «rлуха 
кропива, Lamium amplexicaule L.•> Mak, 
Ясонька, Ясочка, lяснuти] <•робити 
блискучим, полірувати; з'ясовувати•>, 

яснИтися <•сяяти, виблискувати•>, ясні
ти, яснішати, ясувати (заст., поет.) 
<<з'ясовувати; виявляти•>, Ясно Г, Пі, 
з'ясовувати, об'яснЯти, прояснЯти, 
роз'яснЯти;- р. Ясньtй <•ЯСНИЙ•>, бр. 
Ясньt, др. ясьньtи <•яскравий; ясний; чіт
кий; зрозумілиЙ•>, п. вл. нл. jasпy <•ЯС
ниЙ•>, ч. слц. jasпy, болг. Ясен, м. jасен, 
схв. jасан, слн. jaseп, стсл. mсн'Ь, цсл. 
mсьН'Ь <<ТС.•>;- псл. jаsп-ь(jь) < *jеsп-ь(jь) < 
*еskпь(jь) пов'язане з jaskravь(jь), 
*(j)eskravь(jь), *jьskra, укр. яскравий, 
іскра; далі реконструюється безсуфікс
не *es- < іє. *aidh- <•горіти, палати•>, 
СПОріднене З ЛИТ. aiskus <•ЯСНИЙ, ЧіТ
КИЙ>>, можливо, також з тах. В yesafi 
<•Ясний, чіткиЙ•>, що продовжують іє. 
*ais- <•жар•>; -k- перед -п- випало, як і в 
інших давніх утвореннях, пор. др. тtсн'Ь 
< псл. *teskпь (споріднене з tiskati), др. 
прtсн'Ь < псл. *preskпь (споріднене з 
лит. prёskas <•ПрісниЙ•>); пов'язання 
(BrUckпer 200-201) з ч. jasati <•крича
ти. з радощів•>, jasovati, до яких як ее-
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мантичну паралель наводять лат. clarus 
<<ЯСНИЙ•> від clamo <<Кричу•>, неперекон
ливе; вит л умачення слова як фіно-угор
ського лексичного субстратного елемен

та, СПОрідненого З фін. saa <<ПОГОДа•>, 
хант. sal)ki <<світло•> (Polak Orbis 1964 
13/2, 5 75) малоймовірне; реконструкція 
ІJСЛ. *(j)astnь (< іє. *os-t-n-) (Schuster
Sewc 432) не досить обгрунтована. -
ЗССЯ 6, 51-52; Фасмер-Трубачев IV 
565-566; Чернь1х П 474; Преобр. П, вь1п. 
последний 140-141; Stawski І 517~ 
Moszyr\ski PZJP 201; Machek ESJC 
218; Holub-Kop. 149; Holub-Lyer 221; 
Skok І 758-759; Bezlaj ESSJ І 220-221; 
Bern. І 276; Trautmanп 4; Зндзелин СБЗ 
55. - Пор. іскра, яскравий. 

ясокір, Ясакар, Ясєкар, Ясєкор, яси
кір, Ясокор -див. осокір. 

Ясочка «сонечко, зіронька (при звер
танні або порівнянні), про молодих жі
нок, дівчат•>, Яска Пі, Ясонька «ТС.•>; -
р. Ясочка, [Яска], бр. Ясачка «ТС.•>; -
очевидно, похідне утворення від яса <•сві
тло, сяйво•>, споріднене з Яснuй; пор. 
[Яска] <<усе блискуче; іскристий пласті
вець снігу, сніжинка•> Нед; пов'язання 
з n. [jaskra] <<іскра•>, бр. [Яскарка] 
(Persson Beitr. ІІ 950; Bern. І 276; Traut
maпn 4) або з п. jask6tka <<Ластівка•> (Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 287) сумнівні
ші. - Stawski І 517. 

Яспис <<яшма•>, ст. яспись (XVII ст.); 
- р. болг. Яспис <<Яшма•> (старовинна 
назва), п. ч. слц. вл. jaspis <<яшма•>, схв. 
jacnиc, слн. jaspis <<ТС.•>; - запозичен
ня з латинської мови; лат. iaspis <<ЯШ

ма•> походить від гр. їааm<;; нс.•>, що 
вважається запозиченим з фінікійської чи 
гебрайської мови. - Фасмер IV 566; 
Горяев 437; Stawski І 518; Holub-Kop. 
149; Holub-Lyer 221; Frisk І 706; Boisacq 
364.- Див. ще аспід2.- Пор. Яшма. 

[ястребаня] <<квочка, яку може їс
ти яструб, непотрібна квочка•> Нед; -
можливо, пов'язане з [Ястрибинd]. -
Див. ще Яструб. · 

[ястребйнка] (бот.) <•нечуйвітер, 
Hieracium L.•> Mak, [ястребник] (бот.) 
<<Нечуйвітер вушковий, Hieracium auri-
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Яструб 

cula L.•> Mak; - р. ястребuнка (бот.) 
<<нечуйвітер», бр. ястраб6к, п. jastrz~biec, 
ч. jestfabnik, заст. jestfabina, слц. jas
trabnik, вл. jatfobnik, слн. jastrebina, jas
trobпik «ТС.•>; - калька латинської на
зви рослини hieracium, що виникла на 
основі гр. іЄра~ <•Яструб•>; назва росли
ни зумовлена тим, що, за давньоримсь

ким переказом, яструби змочують очі 
соком цієї рослини і цим очищають і 
загострюють свій зір. - Machek Jm. 
rostl. 232. -Див. ще Яструб. 

[Ястрибина] (виг.) <<крик для від
страшування куреЙ•> Нед; - не зовсім 
ясне; моЖЛ\'fВО, з первісного окличного 
речення <<Ястребе, на!•> від [Ястріб] 
<<яструб•> і на (виг.) <<бери!•>. - Пор. 
ястребаня. 

Яструб (орн.) <<хижий птах, Acci
piter•>, [астрЯб], [Ястер] «ТС.•>, [Ястреб] 
<<Великий яструб, Accipiter gentilis L.•> 
Шарл, [ястреб6к] <•малий яструб, Acci
piter nisus L.; польовий лунь, Circus 
cyaпeus L.•> Шарл, [Ястріб] <•яструб•> 
Нед, [Ястрібиця] «самиця яструба•> Нед, 
[ястрібчук] <•малий яструб, Accipiter 
nisus L.•> Шарл, яструбенЯ, [ястру
бець] <•(зменш.) яструб; малий яструб, 
Accipiter nisus L.•> Нед, яструб' Я <•ЯСТ
рубеня•>, яструбИний, [з'яструбіти] <<зро
битися подібним до яструба•>; - р. 
болг. Ястреб <<яструб•>, бр. Ястраб, др. 
ястряб'Ь, п. jastrzq_b, ч. jestfab, ст. 
jastfab, слц. jastrab, вл. jatfob, нл. jastseb 
«ТС.•>, полаб. Jostr~b (власне ім'я), м. 
jастреб <<Яструб•>, схв. jастреб нс.•>, 
слн. jastreb «яструб; шуліка», цсл. mстгрІІ'ЄІ> 
<<Яструб•>;- псл. *(j)astrQbь, *(j)astrфь/ь 
< *(j)astrь; - етимологія не з'ясована; 
зверталася увага на подібне nізньолат. 
( месапське) astur « яструб•> (ЗССЯ І 
83-85); у назві виділявся корінь *astr
зi значенням <<ШвидкиЙ•> (Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 287; Bri.ickner 201; Stawski І 
518-520); у тому ж семантичному пла
ні слово зіставлялося з гр. wxu<;;, дінд. 
a<;ll~ «швидкий•>, ав. asu-, лат. ocior нс.» 
(Соболевский Slavia 5, 439; Bern. І 32-
33; Ernout-Meillet 8), з гр. wхu1rтєрщ 
<<Швидкокрилий» і реконструювалася від-



яструбець 

повідна індоєвропейська форма 5jk'u
petros > *ok'u-trepos (Machek ESJC 224; 
Holub-Lyer 222); назва розглядалася 
також як складне слово з першим ком

понентом зі значенням «ТОЙ, що поїдає•>, 
і з другим *(а)r~Ьь <<куріпка, рябчик•> 
(Uhleпbeck KZ 40, 556-557); припуска
лася спорідненість із гр. оТатрщ; «Гедзь; 
жала•> (Булич ИОРЯС 10/2, 431-433). 
- Фасмер-Трубачев IV 566-567; Чер
ІjЬІХ ІІ 474; Holub-Kop. !52; Schusteг
Sewc 434-435; Младенов 704; Skok І 
760; Bezlaj ESSJ І 221; Pokorпy 775. 

[яструбець] (бот.) «орлики звичай
ні, Aquilegia vulgaris L.•> Mak; - пов'я
зане з Яструб; назва зумовлена зов
нішньою подібністю квітів рослини до 
голови хижого птаха, пор. іншу назву 

рослини орлики. - Machek Jm. rostl. 
44. - Див. ще Яструб. 

[яструн] (бот.) <<ромашка лікарська, 
Matricaria chamomilla L., Chrysaпthemum 
chamomilla; маруна, Pyrethrum Scop.•> 
Mak; - п. jastruп <<хризантема, Chry
saпthemum; королиця, Chrysaпthemum 
leucaпthemum DC.•>; - неясне. 

[ясьменник] (бот.) <<маренка підма
ренникова, Asperula glauca Bess. (Asperula 
galioides)•> Mak; - р. ясменник (под
маренниковьІй) <<Asperula L. (Asperula 
galioides М. B.k - не зовсім ясне; 
можливо, з огляду на білі квіти росли

ни споріднене з Яснuй, пор. р. (ясмен], 
епітет сокола: ясмен сокол <<Ясний со
кіЛ, сокіл-білозір•> (Даль IV 681 ). 

[ясьо] (бот.) <<КВасоля вогняна-чер
вона (королів цвіт), Phaseolus cocciпeus 
Lam.•> Mak, [ясьок] «ТС.•> Mak, (Ясько] 
<<Сорт білої великої квасолі•> Нед; -
очевидно, пов'язане з п. jasiek «сорт 
квасолі (з великими білими зернами)•>, 
похідним від Jasiek, зменшеної форми 
імені Jап; мотивація назви неясна. -
Borys 205. 

ятаган «ВеЛИКИЙ КрИВИЙ турецьКИЙ 
кинджал», (яктdн] <<угнута турецька 
шабЛЯ•> Пі; - р. бр. болг. ятаган, П. 
ч. jatagaп, слц. jatagaп, м. jатаган, 
схв. jатаган, слн. jatagaп «ТС.•>; -
запозичення з турецької мови; тур. 

Яти 

yatagaп <<Кривий ніж, кинджал» пов'я
зане з тур. yatmak <<Лежати, лягати•>, 
yatagaп, (букв.) <<Лежача шабля•> (Дми
триев 555). - СІС2 940; Фасмер IV 567; 
Горяев 437; Stawski І 525-526; Holub
Lyer 221; Skok І 762; Mikl. ТЕІ І 316; 
Lokotsch 75; Радлов ІІІ 199. 

[Ятел] (орн.) <<дятел, Picus; (плав
невий) голуба рибалочка, Alcedo atthis 
L.; рибалочка, Alcedo atthis atthis)•>І 
[Яділь] <<дятел•> ВеБ, (Ятель] <<Великий 
строкатий дятел (дятел звичайний), 
Dryobates major L.•> Мо, Шарл, [ятіл] 
«ТС.•>, [Ятіль] «дятел.>, (ятла] <<Вели
кий строкатий дятел.> Шарл, (Ятлик] 
<<дятел•> Мо, (ятлинЯ] <<дят лен я•>, (Ятол], 
(Ятьол] (заст.) «дятел•>; - ч. jetel, ст. 
detel, jatel <<дятеЛ•>; - утворення, що 
виникло в результаті видазміни (диси
міляції) первісного дЯтел, (дЯтель]. -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 236; Holub
Kop. 152; Holub-Lyer 222. - Див. ще 
дЯтел. 

[Ятелина] (бот.) <<дика конюшина•> 
ЛексПол; - ч. jeteliпa, jetel, jetelice 
<<Конюшина•>; - очевидно, етимологічно 
пов'язане з укр. дятлuна <<Конюшина•>; 
до фонетики пор. [Ятел] з дЯтел; ч. 
jeteliпa < *d~teliпa пов'язувалося з коре
нем *dem- (укр. дму, дмухати), оскільки 
рослина викликає в худоби, що Л п~ 
'(цає, здуття черева. -Див. ще дятлйна. 

[Яти] <<Взятися, почати•>, (внимdтися] 
<<бути боязким, соромитися, вагатися•> 

Ж, (иймdти] <<Ловити, хапати•> Ж, 
(щІнЯти] (віри кому) <<Вірити комусь, 
мати довіру до когось•> Ж, (ийнЯтися] 
«Траплятися, ставатися•> Пі, (имdти] 
«Ловити, хапати•> Ж, (імdти] <<брати, 
хапати Г; ловити ВеЛ•>, [імdтисяj <<ЛО
витися, триматися•>, (імuти] «узяти, 
спіймати, схопити•>, (йнЯти] (у виразі 
(йнЯти віри (віру)]) <<Вірити, довіряти•>, 
нЯти «ТС.•> УРС, Г, [іманка] <<ЛовіннЯ•>, 
[имdчка] <<Набір, призов•> Ж, [Ятва] 
<<розуміння•> Ж, (ятuна] (заст.) <<держак 
грифеля•> Ж, (ємкuй] <,хитливий; сприт
ний, жвавий, швидкиЙ•>, (імкuй] «ТС.•>, 
взаЄмини, взаЄмний, вuїмка, (виі:Мок] 
<<Виняток•>, (вuйманка] Ж, (вийомка] 
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Яти 

<<Конфіскування, контрабанда•> Ж, вИїм
ковий <<Вийнятий, відібраниЙ•>, [винят
ковий] Ж, виймальний, виЄмно <<ВИКЛЮ
ЧНО•>, від'Ємник, [відійма] <<Припинення, 
утрата•> Ж, відіймання, відйом, від
німання, від'Ємний, [віймИти] <<Відня
ти•>, діймати, дійнЯти, [дійма] <<nеред
чуття, звістка, надія•> Ж, [з'імати] 
<<сnіймати•>, зйом, зйомка, зйомник, [знИ
мець] <<Лестун, підлабузнИК•>, знімач, 
знімок, [зньомІ (з прийменником на
на зньом) Я, [зньомщикІ (ст.) <<фото
граф•> Л, [зинЯти] <<зняти•> Я, зніма
ти( ся), займатися ~працювати над 
чимось; спалахувати, загорятися, запа

люватися•>, займИстий <<легкозапальний; 
ТОЙ, ЩО займає багато МіСЦЯ>>, зайня
тий, [?аЄм] <<Зайом; вступ у володіння•> 
Ж, заїмка, [займа] <<застава; борr>> Ж, 
займанка <<ЗаЇМКа; ЗаЙМаНЩИНа•>, займан
щИна <<Займанка, заїмка СУМ; земля, 
набута правом першого зайняття Г•>, 
займань <<ЗаЙманщина; заЙНЯТа у ШКОді 
худоба, доки ·,ї не викупить господар•>, 
[займсіч] <<ТОЙ, що займає худобу зі 
шкоди•> ВеБ, [займИна] <<Займанщина•>, 
займиска <<Натовп, зграЯ•> Ж, займище 
<<зайняте місце, займанщина•>, за(й)нЯт
тЯ, зайом, здіймати <<Підіймати, під
носити; знімати; починати, заводити», 

[наімлити] <<набрати, накупити•>, найма
ти, наймитувати, наймичкувати, [на
ньмати] <<НаЙМаТИ», (наєм] <<НаЙНЯТТЯ, 
найом; плата за наймання•> Ж, [наЄ
мець] <<Наймит, зокрема, який доглядає 
худобу Г; найманий візник Ж•>, наЄм
ник <<Військовий наємник СУМ; най
манець Ж•>, [найма] <<наймання, на
ЙОМ•> Ж, найманець, [найманка] <<ПО
ІІИТ на найом; наЙОМ•>, [найматель] <<На
ймач•> Ж, наймач, найми (мн.), на
ймит, [наймиток] <<Малий хлопець як 
наймит•> Ж, [наймиття] (зб.) <<наймити, 
слуги•>, [наймитча] <<хлопчик-наймит•>, 
[наймитчук] «ТС.•>, наймитЮга (згруб.) 
<<наймит•>, [наймиця] <<найом; плата за 
найом•>, наймичка, найом, [найомець] 
<<Наймач•>, [наньми] (мн.) <<Н<ІЙМИ•>, наЄм
ний <<НайманиЙ•> Ж, наиманий, на
зайом <<у позику, в борг•> Кух, [неЯмий] 

560 

яти 

<<Нестосовний, неправильниЙ•>, невід'Єм
ний, недоїмка, [недоймИтка] <<брак, 
нестача•> Ж, незнімний, незайманий 
<<Незачеплений; чоJювік, що не мав стате
вих зносиН•>, незМімана <<Жінка, що не 
мала статевих зносин•>, незайманщина 
<<незаймані місця; незаймана земля•>, 
необійнЯтии <<неосяжниЙ•>, [ониматися] 
<<бути збентеженим, вагатисЯ•> Ж, [оним] 
<<Жаль•>, [онИмливий] <<Несміливий, занадто 
скромниЙ•> Ж, [онИмно] <<несміливо•> Ж, 
обіймати <<Охоплювати; заливати (про 
воду)» СУМ, Г, об(ій)нЯти, ]об'Ятися] 
<<клопотатися за когось•> Ж, об'~:.:м <<Об
сяг; простір•>, об'Ємистий СУМ, Нед, 
об'Ємний, [обИймиця] <<Вузька дощечка, 
яка накладається на дрань, коли з неї 
виробляється кошик•>, [обійм] <<Об'єм; 
простір•> Ж, [обійманка] «Обійми, обі
ймання» Ж, обійми (мн.), [обіймИця] 
<<ОКружність колеса•> Ж, обіймИще <<ОХ
ват СУМ, Ж; оберемок Ж•>, обіймИщі 
(обіймИща) <<Обійми•> Ж, [об'їманка] 
<<обіймання•>, обнімка (у звороті в абнім
ку <<ОбійнявшисЯ•>), [об'ятє] <<об'єм•> ВеБ, 
пере( й) нЯти, [пере наймИти] <<Здійсни
ти перенаЙОМ•> Нед, переЄм <<Перери
вання, затримка; уловлення загубленої 
речі, плата за це; прийняття•> Нед, пе
реймсільник <<Мішеневий ваЛ•>, пере
ймач <<ТОЙ, що щось на себе переймає; 
наслідувач•>, [ переймець] <<nерехоплювач; 
перехоплювання того, що пливе по річ
ці•>, [перейма] <<Перехоплювання того, 
що пливе по річці; винагорода за вилов
лення того, що пливе по річці; весіль
ний звичай; затримка весільного почту 
молодого парубка з метою одержати 
викуn•>, перейми «сnазми (при поло
гах)•>, [переймом] <<З перервами, коли
не-коли•>, [перейом] <<Перейняття, пере
ймання•> Нед, [перенсієм] <<ПеренаЙОМ•> 
Нед, перенайом, [переимлИвий] <<Сnрий
нятливий, перейнятливиЙ•> Нед, пере
ймлИвий «ТС.•>, переймовий <<nов'язаний 
з перехопленням, перейманням•>, пере
йнЯтливий, піймати, підіймати, під
німати, (підоймати] <<Підіймати•>, (підо
нЯти] <<Підняти•> Нед, під'Єм <<Підйом•>, 
під'Ємниця «rруба для подачі (під-



яти 

няття) води•> Нед, підіймdч (тех.), 
підйом <<Підняття, піднесення СУМ; [верх
ня шкіра (на взутті) Нед]•>, підйомка, 
підйомна, підйомник, підйомні (мн.), 
піднімсіч (анат.), [підняток] <<Піднят
ТЯ•>, підняттЯ, [підньом] <<рогач для 
витягання горщиків з печі•> Ва, підойма 
<<Важіль; [підставка підтримувати дишель, 
щоб він не падав на землю; пристрій у 
млині підіймати певні частини млино
вого механізму]•>, [подойма, пудойма] 
<<дерев'яна деталь у возі, яка з'єднує 
спиці•> ЛЖит, підіймdльний, підйоМ.ний, 
піднімdльний, підоймистий «ТОЙ, що 
служить для підіймання•>, [пійма] <<ПО
лон; зміст, вміст; повінь•> Нед, піймdч, 
[піймuця] <<учасники весілля, виряджу
вані від молодого по молоду; частина 
поділу (!ІапрИКJІад, виборча округа)•> Нед, 
паймати <<покривати (водою); охоrІлю
вати; засвоювати•>, [пойматиІ <<Пійма
ти, спіймати•>, по(й)нЯти <<Покрити (во
дою); охопити; засвоїти; узяти за дру
жину•>, [понимdти] <<Осягати (розумом), 
розуміти, схоплювати•> Нед, [понімdтиІ 
<<ПОкривати (водою); охоплювати; за
своювати•>, [понімdтисяІ <<з'єднувати
ся з (чим); перетворюватися (на щось).>. 
[поЯти] <<УЗЯТИ•>, [поєм] <<ПОНЯТТЯ» Нед, 
поемність <<МіСТКіСТЬ>>, (по~:~МЩUЗНа] <<ПО
даТОК за дозвіл на шлюб•> Нед, [поЄм
щина] «ТС.•> Нед, понЯтИй, [понЯтії] 
<<поняті» Нед, понЯтливість, понЯттЯ, 
[понимлuвий] <<тямущи'й, тямкиЙ•> Нед, 
[понЯтейнийІ «ТС.•> Нед, понятійний, 
понЯтлuвий СУМ, Нед, [понЯтнийі <<зро
зумілий; ясний, чіткиЙ•> Нед, поняттЄ
вий, приймати, приймuти <<Прийняти•>, 
[приЯтиІ <<ПрИЙНЯТИ>>, (прuемІ <<ПрИЙОМ•> 
Нед, [приЄмина] <<манера; жест•> Нед, 
приємuни (мн.) <<Прийоми», [приємчuщеІ 
(зб.) <<Прийом•> Нед, JпрuїмицяІ <<при
йом, частування•>, [приімuще] <<Притулок•> 
Г, Нед, [прuйма] <<прийом; щось при
йняте, привласнене (напр., поле); усе 
те, що забирає назавжди (позбавляє 
життя); кат, чорт і под.; ворожбит, во
рожка•> Нед, приймак <<усиновлений; 
зять, узятий у прийми•>, [приймdка] «ТС.•>, 
приймальна, приймальник, приймальня, 

Яти 

[прuйманка] <<борошно (каша) дJІя ви
готовJІення замазки (шліхти)•> Нед, при
ймач, [приймачuсько, приймачuщеІ <<при
ймаю>, прuйми (мн.) <<Стан усиновленого 
або зятя, що живе в батьків др)'ЖИНИ•>, 
прuймит <<приймак•>, [приймuцяІ <<Наре
чена•> Нед, прuймuч <<зять, який іде жи
ти в прийми до батьків своєї дружини 
Мо, Нед; усиновлений, приймак (син) 
Нед•>, [приймuчка] <<удочерена, приймач
ка (дочка)•> Нед, прийнЯттЯ, прийом, 
прийомка, прийомна, прий6мщик <<Офі
цер, що займається ПJ)ИЙомом новобран
ціВ•> Нед, [примачка] <<Жінка, яка при
йняла чоловіка до себе•> ЛЖит, приЯти
лище <<Притулок•> Нед, [ при~:~мкий І <<При
ємний» Нед, при~:~мний <<СУМ; [сприй
нят ливий] Нед•>, [приймdнський І <<при
йнятий (у виразі приймdнський скот); 
худоба, прийнята поміщиком за вина
городу від місцевого населення на випаС•> 
Мо, прийнЯтнИй СУМ, прийомний 
<<СУМ; [гостинний]•>, проймати, про( й)
нЯти, пройма, [проємчuстий] <<Прониз
ливий (той, що проймає)» Нед, [проимчu
вий] Нед, [проймdвий] «ТС.•> Нед, [роз
доймити] <<розкласти, розділити, розло
жити ВеЛ•>, [роз'Єм] <<Перемир'я•> Нед, 
[роз'ємець] <<рятівник, переможець Нед; 
арбітр, посередник•>, [роз'ЄмникІ <<арбітр, 
посередник•> Нед, роз'Ємний, роз'Ємчий 
<<арбітральниЙ•>, спіймати, сприймати, 
сприймання, сприйняттЯ, сприймdль
ний, сприйнЯтливий, [увіймuтиІ <<Від
няти•>, lувоймати( ся) І <<Припиняти( ся)•> 
Бі, узЯти, [узЯнуть, узнутиІ, [уйматиІ 
<<Відбиfати; віднімати; відмовляти•>, [уни
мати <<ПрИПИНЯТИ>> Нед, уЯти, [унимd
тися] «бентежитися, соромитисЯ•> Нед, 
[уЯтися] <<узяти під захист•> О, [уйма] 
<<ЗМеншення; відняття•> Нед, [уймdк] 
<<захоплений у неволю, в полон•>, 
[уt:~мний] <<Від'ємний, негативниЙ•> Нед, 
унЯтливий <<уважний, ніжний, шаноб
ливий, запопадливий, привабливий» 
СУМ, Нед; - р. (діал., заст.) ять <<узя
ти, спіймати; почати•>, бр. [няць] <<уда
рити; торкнути•>, др. яти <<узяти; схо

пити; торкнутися; дійти; охопити; досяг
ти; почати•>, п. jq,c <<Почати; (заст.) ехо-
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ПИТИ•>, Ч. jmouti <<СХОПИТИ, УЗЯТИ•>, СТ. jieti 
~ТС.•>, СJЩ. jat' <<ОХОПИТИ; узЯТИ, СХОПИ
ТИ•>, вл. (za)jec, (букв.) <•(за)йняти; ухо
лити, схопити•>, jece <•узяття; схопленНЯ•>, 
нл. za-jes, (букв.) <•(за)йняти; торкнутися, 
уразити•>, полаб. j<;?te (< *j~t'Ьjь) <•схоп
лений, узЯТИЙ•>, бОЛГ. емна <<ПіДХОПИТИ, 
схоnити; вирушити•>, м. (за)еме <•nози
чити•>, схв. tj~ti (І ос. одн. теп. ч. \mёm, 
jamёm) <<браТИ•>], СЛН. jtШ (І ОС. ОДН. 
тел. Ч. - jamem) <<ПОЧаТИ•>, СТСЛ. ~Ttt 
<•узяти, торкнутися•>; - псл. (j)~ti, (j)ьm<;? 
(І ос. одн.) nродовжує іє. *em-; - ело
ріднене з лит. imti <•брати•>, прус. їmt 
<•ТС.•>, лат. ёmб <•куnую•>, ст. <•nриймаю•>, 
умбр. emantur <•nриймаютьсЯ•>, ·оск. 
(pert)emest <•Відіймає•>, дірл. (air-fo-)emim 
<•хапаю•>; дещо віддаленішими, але та
кож nов'язаними з попередніми, є від
повідники інших індоєвроnейських мов, 
пор. лтс. [jemt], r;Jemt <•брати•>, дінд. 
yamati <•ТримаЄ•>, тох. А yom-, тох. В 
yam- <•досягати•>, гр. vt1-1w <•розnоділяю•>, 
гот: niman <•брати•>, н. nehmen «ТС.•>. -
Фасмер IV 569-570; ЗССЯ 6, 71; 
Stawski І 536; Bruckner 202-203; 
Machek ESJC 231; Holub-Kop. 156-
157; Holub-Lyer 224; Skok І 777-779; 
Bezlaj ESSJ І 229-230; Bern. І 426-
430; Топоров IV 47-49; Fraenkel І 184-
185; Walde-Hofm. І 400-402; Milewski 
RSI 10. 84; Pokorny З І 0-311. - Пор. 
імати, йнЯти. 

Ятір - див. в'Ятер. 
Ятка <•легка будівля для тимчасового 

користування (торгівлі, виставки і т. ін.); 
балаган; накриття, зроблене з хмизу, 
очерету, полотна тощо для захисту від 
сонця, дощу і т. ін.; повітка СУМ; tлри
будова біля хати] ЛЧерк•>, Яточник 
<•той, що торгує в ятці; торговець•>; -
р. [Ятка] <•місце для торгівлі на базарі; 
рундук Лід ЛОЛОТНЯНИМ навіСОМ•>, [ят] 
«скупчення риби•>, бр. Ятка <•місце, де 
nродають продукти харчування; дрібна 
nересувна крамниця•>, п. jatka <•м'ясна 
крамниця; (заст.) (переважно мн. jatki) 
різниця•>, ст. jata <•примітивна хатка; ку
рінь, намеТ», (рідк.) jato <•Стадо•>, ч. 
jatky (мн.) <•різниці•>, ст. jatka <•різни-
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ця•>, слц. jatka <•різниця (переважно у 
мн. jatky); м'ясна крамниця•>, вл. jeta, 
heta, jetka <•хатка; м'ясна крамницЯ•>, 
нл. jatka <<різниця•>, болг. Ято <<зграя 
(птахів)•>, [(по)Ята] <•кошара; обора•>, м. 
[ (по) jата] <<ХЛіВ•>, jато <<ЗГрая ЛТаХ~В; 
ріЙ•>, схв. jато <•зграя nтахів; рій; стадо», 
(по)jата <•хлів, кошара; хижа, комо
ра•>, слн. jata <•стадо (зокрема, свиней)•>, 
pojata <<хлів, кошара; хижа, комора; ло
вітка•>, стсл. mть(-хоульннц") <•Господар
ська будівля, повітка»; - псл. jatьka 
< jata від іє. *іа- <•Їхати, рухатисЯ•>, 
лор. дінд. yatam <<Хід, nохід, nодорож•>; 
розвиток значення: <•щось рухоме (зграя, 
стадо, рій)» ~ <<уміщуване (напр., ста
до)•> ~ <<ВМіСТИЩе•> ~ <•ПриміщеННЯ•> (до 
подібного розвитку семантики пор. укр. 
вежа від vezti, nочаткова «будинок на 
колесах»); інші тлумачення, як слова, 
пов'язаного з л. chata, укр. хата 
(Kartowicz SWO 23 І) або з дінд. yamati 
<<Тримає, ПіДНОСИТЬ•>, ЛТС. jaemt <<ПОКрИ
ТИ» (Fick І 292; Horn KZ 32, 583), з псл. 
jama, укр. Яма як первісно <<Печера•> (Jokl 
AfSIPh 37, 542-545), схв. поjата <•ХИ
жа•> (Mikl. EW 101 ), з баJІТ. *aita, реконс
труйованого на nідставі фін. aitta <<Комо
ра>>, ест. ait <•Те.» (Liden МО V !98; FUF 
25, 139), так само, як і сnроба (Mo
szyr\ski JP 37/4, 296-298) пов'язати 
слово з nсл. ро( v )еtь, укр. пові тк а, 
менш nереконливі або сумнівні; думка 
(Stawski І 526) про залозичення укра
їнського слова з польської мови необrрун
тована. - ЗССЯ 8, 182-183; Фасмер 
IV 568; Преобр. Il, вьІЛ. nоследний 141; 
Slawski І 526; Bruckner 201; Младенов 
704; Machek ESJC 218; Holub-Kop. 
!49-150; Holub-Lyer 221; Schuster
Sewc 456-457; Bezlaj ESSJ І 221; Bern. 
І 450; Pokorny 296, 501. 

ЯтрИти <•сnричиняти заnалення, біль, 
nодразнення», ЯтрИтися «Не загоюватися 
(про рану); гноїтися•>, ятріти <•nалати, го
ріти, яскраво світити», tятра] <•nочерво
ніння і висилка на шкірі•> ЛексПол, [ят
р~ця] ~!?ана, uяка не загоЮЄТЬСЯ•> Ва, [ят
ристииj <•ТОИ, що легко ятриться•>, ят
рЯний <<сnовнений пристрасті, nалкий; ве-



ятрІвка 

лики й (про вогоньk - бр. раз' Ят
рьщь ~роз'ятрити•>, п. jq_trzyc <<Ятрити; 
дратувати•>, ч. jitriti, ст. jietriti, слц. jatrit' 
<<ТС.•>, ВЛ. jetfic SO <<ЯТ.РИТИСЯ, ГНОЇТИСЯ», 
нл. jetsis se <<Те.», схв. tjетрити] «боліти; 
набрякати•>, стсл. ОБА\трttтн <<розnали
ТИ•>; - псл. j\triti (< *\triti);- nов'я
зується (ЗССЯ 6, 71-72; Bruckner 203; 
KZ 45, 49; Stawski І 541; Holub-Kop. 
!55; Holub-Lyer 224) із nсл. *j\tro 
(< *\tro) <<nечінка (< нутрощі)•> (пор. укр. 
утроба); менш прийнятне nояснення 
(Mikl. VGr. І 39; Fortunatov AfSIPh !І, 
573; Брандт РФВ 22, 116; Pokorny 17; 
Moszynski JP 37 І 4, 298-299) як 
форми *intr-(iti) (з інфіксом і стуnенем 
редукції) від кореня *aitr- <<горіти~. пор. 
лит. aitrus <<Гіркий, терпкий, гостриЙ•> 
(Mikl. VGr. І 39; Bern. І 269-270); з 
nевними застереженнями nр)1Ймаються 
обидва тлумачення (Schusteг-Sewc 45 7-
458); пов'язання з незбереженим nрасло
в'янським відповідником н. Eiter «rній~ 
(Matzenauer LF 8, 34-35; Machek ESJC 
229-230) сумнівне. 

ятрІвка <<Жінка чоловікового брата•>, 
[ятрів, ятр6в, ятр6вка] «Те.•> Б, [ятр6-
ха] <<ТС.•> Г, Нед, ст. ятровка (XVII ст.); -
р. [Ятровь, ятр6ва, ятр6вка, Ятро
вьЯ, Ятровuца] <<Ятрівка•>, бр. ятр6ука 
<<ТС. •>, др. ятрьt (род. в. ятр'Ьве) <<Неві
стка (жінка брата)», п. ст. jц_trew, jц_t
rewka, jq_trzewka <<ятрівка•>, ч. ст. jatrve
nice, jatruse, боJІГ. етірва <<зовиця•>, м. 
jатрва <<ятрівка•>, схв. jетрва, слн. jetrva, 
jetrvica, цсл. ~трw (род. в. одн. ~тр'Ь&Е) 
<<ТС.•>; - nсл. *j\try (род. в. одн. j\tгьve), 
nервісно основа на -r-, як mati, matere, 
укр. мати з поширеним в індоєвропейсь
ких назвах сnорідненості суфіксом -( t)er, 
-(t)r-; вторинна слово nерейшло на слов'ян
ському rрунті до основ на -u- nід впливом 
назв типу псл. svekry, svekrьve; -
сnоріднене з лит. ст. jentё (род. в. jen
ters) І jentёs, [(ех.) intё] <<ятрівка•>, лтс. 
letere, ietala, дінд. y~tar-, гр. Єvaтrtp, 
фріг. (зн. в.) iavaтtpa «ТС.•>, лат. ianitrїcёs 
(мн.) ( < *ianiter) «жінки братів•>, можливо, 
також вірм. ner-, nёr- <<Жінка чоловіко

вого брата•>; і є. * len;:Jter- І lgter- І igtr- <<ЯТ-

Яхонт 

рівка•>, де первісне значення кореневої 
частини неясне. - Фасмер-Трубачев 
IV 569; Трубачев Терм. родства 137-
138; ЗССЯ 8, 188-190; Преобр. ІІ, вьrп. 
nоследний 142; SJawski І 539; Bruckner 
203; Machek ESJC 218; Младенов 163; 
Skok І 779; Bezlaj ESSJ І ~ЗО; Mikl. 
EW 104; Bern. І 456; Meillet Etudes 268; 
Trautmann 107-108; Pokorny 505-506. 

[ятрунй] (ент.) «наїзники, Ichneumo
nidae•>; - утворення, імовірно, пов'яза
не з ятрИти; назва може бути зумов
лена укусами комах (Urania Тіегг. 308). 

ять' <<Назва літери і. у старослов'ян
ському, давньоруському, староукраїнсь
кому письмі, а також у російському ал
фавіті до 1918 р.•>; - р. ять, бр. яць, ч. 
слц. jat', болг. ят, цсл. mть «ТС.•>; -
давнє заnозичення з церковнослов'ян
ської мови; стара назва свідчить про те, 
що в старослов'янській мові і. вимов
лявся як звук, близький до я (очевидно, 
як відкрите а); nервісне значення слова і 
його походження неясні. - Фасмер IV 
570; Младенов 704. 

[ять2 ] <<назва рибальської снасті, окре
мої від ятера•>; - очевидно, етимологіч
но nов'язане з Ятір (див.). 

[Яфина] «Назва вівці•> Дз Доn. УжДУ 
IV;- не зовсім ясне; можливо, nов'яза
не з [Яфина] <<Чорниці•> (за мастю вів
ці). -Див. ще афина. 

Яфини, яфиннuк, Яфири, яфuрнuк 
- ДИВ. афина. 

яхйдний, яхuдство - див. єхИдна. 
Яхонт «Старовинна назва рубіна і 

саnфіра СУМ; гіацинт Нед•>; - р. болг. 
Яхонт «сапфір, рубін•>, бр. Яхант, др. 
яхонт'Ь, п. ст. jachant, jacynkt «ТС.•>, ч. 
jachont, ст. jacinkt, jacinkt, jacink; - за
nозичення з німецької мови; свн. jikhant 
<<Гіацинт (коштовний камінь)•>, можливо, 
за nосередництвом елат. hyacinthus <<ТС.•> 
ПОХОДИТЬ Від гр. UQXІV\}Щ (бот.) <<Гіа
ЦИНТ, Hyacinthus L.; nівники, Iris L.; ко
сарики, гладіолус, Gladiolus L.; гіацинт 
(дорогоцінний камінь)•>; камінь названий 
за кольором квітів; безnосередньо від 
гр. uaюvi}o~ nоходять др. акинт'Ь, 
акuнф'Ь, якинф'Ь. - Фасмер IV 570; 
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Черньrх ІІ 474-475; Преобр. ІІ, вьrrr. 
последний 142; Stawski І 420-421; 
Bern. f 443; Richhardt 58; Matzenauer 
182; Frisk І\ 952; Boisacq 996. -Див. ще 
гіацИнт. 

Яхта «спортивне чи туристичне су
дНО•>; - р. бр. болг. Яхта, п. jacht, ч. 
слц. вл. jachta, схв. jахта, слн. jahta 
«ТС.•>; - заnозичене з голландської мови 
за nосередництвом російської, частко
во, можливо, німецької (н. Jacht); гол. 
jacht <<ЯХта; гонитва, полювання•> похо
дить від дієслова jagen (< снідерл. jaghen) 
<<Полювати, гнати, переслідувати•>, спо

рідненого із снн. jagen, дфриз. jagia, 
двн. jagon (н. jagen) і, можливо, дінд. 
yahu-, yahva- <<Неспокійний, швидкиЙ•>, 
(pra)yaksati <<Просувається вперед, по
спішаЄ» (первісно на яхтах пересліду
вали піратів). - СІС2 940; Фасмер IV 
570; Чернь1х ІІ 475; Преобр. ІІ, вь1п. по
следний 142; Горяев 437; Ho!ub-Lyer 
220; К!uge-Mitzka 329; Vries NEW 284. 

[яци] <<Тільки•> ВеЗа; - др. аци, аче, 
ачи <<Якщо; хоча•>, 11. (ст., діал.) jacy 
<<тільки, як, ніж, коли, раніш, але, хіба, 
ніби, ЯКОСЬ•>, СХВ. (ст.) асе <<ЯКЩО•>, UСЛ. 
"ШТ€ <<ЯКЩО•>, СТСЛ. "ШТ€, (рідк.) n\ШТ€1 
"штtt <<якщо; ЧИ•>; - українську форму 
запозичено з польської; польська разом 
з їІ слов'янськими відповідниками зво
диться до пс.~. *atje(i) / akt'e(i), перша 
частина якого пов'язана зі сполучником 
а, укр. а, решта слова становить собою 
суфіксальну частину, відбиту в укр. 

двічі, трuчі (Los Gr. р. ІІ 57; Trypucko 
Sfowiar\ske przysf6wki !icz. typu stcst. 
dvasdi, tristi 194 7); менш вірогідні ін
ші пояснення слова: як складеного з 
*ot (> псл. *а) і псл. ее (дінд. са, гр. 
ТЕ, лат. que <<і•>) (Мейе ОЯ 78; Фасмер 
І 99), як поєднання *at jed (*at = а, 
*jed зн. в. одн. с. р. від *jo, укр. йо( го)) 
(Bern. І 34). - 3ССЯ І, 90-91; Stawski 
І 483. -Див. ще а1 • - Пор. ачей. 

яча - неясне. 
ЯЧаТИ <<Кричати ПО-лебединому; кри

чати, шуміти (про багатьох людей)•>, [яко
тітu] «Галасувати, кричати (про дітеЙ)•>. 
[ячuти] <<Плачливо, жалібно говорити, 
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молитися•> Нед, [якіт] <<Крик, гам•>; -
р. [ячать] <<(про гусей, лебедів) стог
нати, жалібно кричати•>, др. ячати <<ЗОЙ
кати, стогнати•>, п. j\czec <<стогнати, ох
кати; скиглити, нарікатИ•>, ч. jeceti <<ВИ
щати, верещати•>, ст. jeceti <<кричати, 
галасуваТИ•>, СЛU. jacat', болг. еча <<Лу
наю, гримлю, розлягаюся•>, м. jачи <<Лу

нає, розлягається; стогне•>, ечи <<лунає, 

розлягається•>, схв. jечати <<рОзJІягати
ся (про звук), лунати; стогнати•>, слн. 
jecati <<зітхати, стогнати, охкати•>, цсл. 

mч"т" <<СТогнати•>; - ПСJІ. (j)\cati (< іє. 
*enk-/ onk-. звуконаслідувального похо
дження); - зіставляється з лит. ifiksti 
<<ВИЩаТИ, СТОГНаТИ•>, ungti <<СКИГЛИТИ•>, 
алб. nёkor\ (< *ёnkon) <<стогну•>, гр. 
оухаО/JШ <<реву, Кричу•>, ірл. ong <<СТОГіН, 
зітхання•>, свн. anken <<Стогнати, зітхати•>; 
до словотвору пор. гучати, ричати, 
сичати і т. ін.; думка (lJh!enbeck AfS!Ph 
15, 487) про походження слова в сло
в'янських мовах із германських безпід
ставна. - Фасмер IV 570-571; 3ССЯ 6, 
61-62; Преобр. І\, вь1п. последний 143-
144; Stawski І 538, 575; BrUckner 203; 
Borys 214; Ho!ub-Kop. 150; Ho!ub
Lver 221; Младенов 160; Bern. І 267-
268; Trautmann 70; Pokorny 322. 

[sічик] (орн.) <<сорокопуд жулан, La
nius co!!urio L.•> ВеБ, Шарл; - імовір
но, звуконаслідувальне утворення, зу
мовлене характерним криком птаха. -
Птицьr СССР 425. 

[sічія] <<Кліточка в густій рибальській 
сітці з товстої нитки•> Берл, [ічіЯ, очіЯ] 
<<ТС.» Берл; - р. яче.Я <<заглиблення, 
дірочка; кожна окрема ланка в сітuі•>, 
бр. ячЗя «ТС.•>, [Ячия] <<окрема ланка в 
сітці•>, [вечай] не.•>, др. ячая <<зв'язок, 
скріпа, скріплення•>, болг. ст. ачая, цсл. 

119\Ч""'і - псл. [*\caja]; - утворення з 
суфіксом -eja, похідне від *\kt'i <<гнути, 
згинати, складати nетлею, кільцем•>; по
в'язувалося з іє. *ank- <<ГНУТИ•> (Bern. І 
26 7; Фасмер IV 5 71), з яскuня << печера•> 
(тоді первісне значення <<Заглиблення в 
чомусь•>, <<лунка•>) (ЧерньІх ІІ 475); немає 
достатніх підстав для пов'язання з дісл. 
а! (<;!!) <<ремінь•> (Matzenauer LF 8, 16). -



ячмінник 

ЗССЯ 6, 61; Преобр. ІІ, вьrп. последний 
143.- Пор. ячмінь. 

[ячмінник] (орн.) <<просянка (вів
сянка сіра), Emberiza calandra L.•>; -
неточна калька німецької назви птаха 
Gersteпammer L., (букв.} <<ЯЧмінна вів
сянка•>; назва, зумовлена тим, що птах 

гніздиться, як правило, на полях і луках, 
зокрема серед різних злакових куль
тур; пор. інші його назви просЯнка, 
вівсЯнка. - Див. ще ячмінь. 

ячмінь (бот.) <<хлібний ЗJІак, Hordeum 
L.; [безсмертки однорічні, Xeranthemum 
ar.пuum L. До; (мед.) запалення саль
ної залози повіки]•>, [ячмінка] <<Відходи 
після молотьби ячменю, ячмінна солома•> 
Мо, [ячмінuсько] <<Поле, де був ячмінь•>, 
[ячмінка] <<Ячмінна солома; сорт кар
топлі•>, [ ячміннuця] <<ячмінна солома•> 
ВеЛ, Ячник <<ХJІіб з ячного борошна•>, 
[Ячниця] <<Ячмінна солома•> Нед, Яшнuк 
<<ЯЧНИК•>, [Яшнисько] <<там, де зібрано 
ячмінь•> Па, [Ящниця] <<ячмінна солома•> 
Нед, [Яшнище] <<ПOJJe, де був ячмінь•>, 
ячмінний <<ТОЙ, що стосується ячменю; 
приготований з ячменю•>, Ячний <<ТС.•>, 
Яшний <<ТС.>>; - р. бр. ячмінь, др. 
ячьмь1 (род. в. ячьмене), ячьмень, 11. 

j~czmieг\, ст. j~czmyk, ч. lecmen, ст. 
jecmen, jecmyk не.•>, [jacmykJ (мед.) <<Яч
мінь•>, слц. jacmer1 (бот., мед.) <<ячмінь•>, 
вл. jecmjer\ (бот.) <<ячмінь», нл. jacmjer\, 
полаб. jq_cmin (< *j~cьmenь), болг. ече
мuк (бот., мед.) <<ячмінь•>, [ечмен] <<тс.~. 
М. jачмен <<ЯЧМіНЬ•>, СХВ. jечам <<ЯЧМіНЬ•>, 
jечмен (прикм.) <<ЯЧмінний, ячниЙ•>, сш!. 
jecmeп <<ЯЧМіНЬ•>, ЦСЛ. 119\ЧЬМЬІ (119\ЧЬМЕН€) 
<<ЯЧМіНЬ•>, СТСЛ. 119\Чbtn., 119\ЧЬtfі>Н'Ь (< *119\ЧЬ
МЕН-) <<ЯЧМіННИЙ, ЯЧНИЙ•>;- ПСЛ. *(j)~cьmy 
(род. в. одн. (j)~сьmепе); - точних індо
європейських відповідників немає; припу
скається походження з іє. *ank- <<згина
ти•> і спорідненість із р. укоть <<ГаК•>, 
др. укоть <<лазур; якір•> (<*Qkotь), лит. 
[anka] <<Петля•>, двн. ango, angul <<ТС.; 
шип, шпилька•>, нвн. Angel <<Вудка; гак•>, 
лат. uncus <<зігнутиЙ•>, гр. оухщ <<За
кривлення; гак•>, дінд. anka- <<згин; гак•>; 
(в одного з найпоширеніших сортів яч
меню <<Hordeum distichoп пutaпs, яч
мінь дворядний гнучкиЙ•> при дости
ганні колос згинається до землі); менш 

Ящик 

вірогідне зближення (Zupitza GG 129) 
з гр. <'ххоат~ <<Ячмінь•>, а також пов'я
зання (Charpentier KZ 40, 464) з гр. 
OIJЛVfl <<Пожива, зерно•>; сумнівне виве
дення (Bern. І 268) псл. *~(сьmу) з іє. 
*g-, як і реконструкція праслов'янської 
форми слова (Milewski RSI 1 О, 91-93) 
*ial)kimen- < *al)kimeп- і з_ближення з 
прус. ayculo <<Голка•>, гр. аіхЛо1 <<гострі 
стріли•> - з огляду на довгі остюки 
колоса (Petersson Vgl. sl. Wortst. 25-
26); зіставлялося зі сван. сmіп <<ячмінь•> 
(Мосенкіс Зб. Мова і культура. Вип. 
59, 43). - Фасмер IV 571-572; Черньrх 
ІІ 475-476; ЗССЯ 6, 63-64; Преобр. ІІ, 
вь1п. последний 143; Stawski І 575-576; 
Bruc}<ner 208; Borys 214-215; Machek 
ESJC 219; Jm. rostl. 282-283; Holub
!Sop. 150; Holub-Lyer 221; Schuster
Sewc 439; Младенов 163; Skok І 766. 

[яшкар] (іхт.) <<Йорж, Acerina cernua 
L.•>; - п. [jazgar] «ТС.•>: - очевидно, 
видозмінене запозичення з польської мо
ви. - Stawski І 531. -Див. ще Язгір. 

· Яшма <<різновид кварцу•>: - р. бр. 
болг. Яшма, схв. jasma ~тс.•>: - видо
змінене запозичення з кримськотатар
ської або турецької мови; крим.-тат. 
jasym <<ЯШМа•>, тур. ye~im <<ТС.•> пов'язу
ються (Горяев 437; Преобр. ІІ, вь1п. по
следний 143; Mikl. ТЕ\ Nachtr. ІІ 136; Lo
kotsch 75) з ар. lasm <<Нефрит•>, пор. та
кож iasb, lasf <<яшма•>. - СІС2 940; Фа
емер IV 572; Чернь1х ІІ 476; Skok І 
761. -- Пор. аспід2 , Яспис. 

[Яштруб] <<деталь ткацького верста
та•>; - неясне. 

[ящериця[ (бот.) ~нотолена Маран
ти, Notholaena maraпthae (L.) R. Br.•> 
Mak; - утворення, пов'язане з [ящурu
цяІ <<Ящірка•>: назва зумовлена певною 
подібністю рослини до ящірки (нижня 
частина листя вкрита біло-сірими та ір
жаво-коричневими лусочками). - Machek 
Jm rostl. 33. -Див. ще Ящір. 

Ящик <<Виріб із дощок, фанери, який 
використовують для пакування, зберіган
ня. 11еренесення чого-небудь•>, Ящич
ник; - р. Ящик <<Ящик; шухляда; скри
нька•>, бр. [ЯшчьІк] <<однодонна бочка, 
високий цебер із кришкою•>, дf· аск'Ь, 
ЯСІ('Ь <<КОШИК•>, 11. jaszcz (військ. <<Заряд-
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ний ящик; (заст. діал.) ящик•>, ст. 
jaszczek, [jaszczyk] (зменш.) <<ЯЩИЧОК•>; 
- утворення, що продовжує др. яск'Ь, 

аск'Ь <<КОШИК•>, для якого припускаєть

ся запозичення зі скандинавських мов; 
пор. шв. ст. asker, дісл. askr <<дерев'яна 
посудина (з ясена)•>, що походять від 
дсканд. askr <<ЯСеН•>, спорідненого з укр. 
Ясен; пов'язання (Mikl. EW 101; Bern. 
І 32) з дісл. eski <<Кошик, чашка», з гр. 
<'хах6~ <<ШКіряний мішок•> (Meringer WuS 
7, 2-3), з н. Asch <<посуд•>, двн. asc 
<< полумисок; посуд•> (Karfowicz SWO 23 І) 
менш вірогідні. - Фасмер IV 573; Чер
ньrх ІІ 476; Преобр. ІІ, вьrп. последний 
144; Sfawski І 520-521; Bruckner 20 І. -
Див. ще Ясен. 

Ящір (зоол.) <<ссавець, поширений в 
Африці та Азії; назва вимерлих плазу
нів і земноводних•>, [Ящереня] <<Маля 
ящірки•> Нед, Ящірка (зоол.) <<Невели
кий плазун із подовженим тілом, корот
кими лапками і довгим хвостом, Lacerta 
agilis, vericlis•>, [Ящір] (зоол.) <<саламан
дра, Salamandra; назва весняної гри та 
їі головної дійової особи•>, ящурuця 
<<ящірка•>, [Ящурка] <<ящірка; саламанд
ра•>, ящерИний <<ТОЙ, що стосується 
ящірки•>, [ящурuний] <<ТС.•>, Ящірний 
<<ТОЙ, що стосується ящера•>, [Ящірний], 
[ящурЯчий] <<ЯщериниЙ•>; - р. Ящер 

~<,ящір•>, бр. Яшчар «ТС.•>, Яшчарка <<Ящір
ка•>, др. ящер'Ь, ящерица <<ТС.•>, п. 

jaszczur <•шагрень; (зоол.) саламандра, 
Salamandra; (палеонт.) ящір•>, jaszczurka 
<•ящірка; (перен.) змія (про підступну 
жінку)•>, ч. jester <<Ящір•>, jesterka <<Ящір
ка•>, ст. jescer, jescer «Ящір, дракон; ящір
ка•>, слц. jaster <<Ящір; (фольк.) змій; 
ящірка•>, jasterica, jasteгka <<ящірка; (пе
рен.) змія (про жінку)•>, [(ех.) jascur] 
<<ящір•>, [(ех.) jascurka] <<ящірка•>, вл. 
jescer <<змія•>, jescel <<ящірка•>, jescelca <<ТС.•>, 
нл. jascer <<ящірка; саламандра•>, jascerica 
<<Ящірка•>, полаб. vistaraica (< *jascerica) 
<<ящірка•>, схв. (рідк.) [jasterl <<Ящірка•>, 
слн. [jascerica] <<Ящірка•>, цсл. mштЕр'Ь, 
n\ШТ€рtЩ" «ТС.», СТСЛ. "ШТ€р'Ь <<ЯЩірка•>; 
- псл. (j)ascerь < *ascerь, найімовір
ніше, походить з *ask-scerь <<той, що риє 

Ящур 

печери, нори•>, де *ask- пов'язане з псл. 
*(j)askь, з яким споріднені укр. [яскИня] 
<<Печера•>, П. jaskinia «ТС.•>, а ascerb- З 
укр. шкіра; менш імовірні інші етимо
логі·і, що пояснюють слово як виникле 
з іЄ. *ok'u-sker- <<ШВидкострибуче•> (Bern. 
І 33) або пов'язують друг)! частину -sker- з 
іє. *(s)ker- <<стрибати•> (ЧерньІх ІІ 476), 
як утворене префіксом (j)a- від псл. 
*skoг- (< іє. *(s)ker- / (s)koг-), укр. шкіра, 
тобто <<Тварина з особливою шкірою•> 
(Ильинский AfSIPh 32, 340; РФВ 76, 
248), як споріднене н. (Eid)echse <<Ящір: 
ка•>, англ. ask(er) <<ТС.•> (Machek ESJC 
224) з дінд. akhu- <<Миша, щур•> (Потебня 
РФВ 7, 230), з гр. Єохар6~ <<якась риба•> 
(Zubaty KZ ЗІ, 15), з лат. stёllio <<ЗО
ряна ящірка•> (Schrader у Walde7 Hofm. 
ІІ 588), з гр. ах\оuрщ <<білка•> (Strekelj 
AfS!Ph 28, 514-516), з дінд. аsсаrуа
<<дивний, особливиЙ•> як <<дивна тварина•> 
(Machek KZ 64, 264), з фіно-угорським 
субстратом (пор. фін. hiiri <<миша•>, 
морд.-ерз. cejer, удм. syr, мане. tai]k;:Jr, 
хант. jбl)k;:Jr, уг. eger «ТС.•>) (Polak Orbis 
1964, 13/2, 575).- Фасмер-Трубачев 
IV 572-573; ЗССЯ І, 87 -89; Преобр. 
ІІ, вь1п. последний 144; Горяев 437-
438; Bruckner 201; Borys 207; Hol_ub
Kop. 152; Holub-Lyer 222; Schuster-Sewc 
449; Младенов РФВ 71, 454-458; 
Pokorny 934. - Див. ще шкІра, 
яскИня. 

Ящур (вет.) <<ГОстра інфекційна хво
роба ратичних тварин•>, [Ящер] <•нарив у 
горлі•> ЛексПол, Ящурний <<ТОЙ, що 
стосується ящура (хвороби)•>; - р. Ящур 
<<хвороба тварин•>, бр. Яшчур <<хвороба•>, 
n. jaszczur <<Ящір; хвороба•>, схв. jаш
терица <<Нарив на язиці•>; - утворен
ня, пов'язане з Ящірка (зоол.) (при 
запаленні слизової оболонки і шкіри 
з'являється шерехатість, що нагадує 
шкіру ящірки); у формі Ящур, очевидно, 
заІюзичене з польської мови, однак 
значення <<хвороба тварин•> з'явилося в 
польському слові під впливом російської 
(Stawski І 522); до перенесення назви 
живої істоти на хворобу пор. р. жаба, 
рак. - Фасмер IV 572; Чернь1х ІІ 476-
477. - Див. ще Ящір. 
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Шостий том словника містить слова на штери У - Я. У ньому 
подається етимологія і характеризується стан етимологічної розроб
ки всіх зафіксованих у ХІХ і ХХ ст. слів у~<.раїнської літературної 
мови та діалектів, за винятком найрегулярніше утворюваних похід

них форм, пов'язаних із наведеними в словнику, і застарілих або 

вузькофахових термінів іншомовного походження. Розглядаються 
також етноніми і власні імена людей, поширені в Україні. Розрахо
ваний на мовознавців. фахівців суміжних галузей науки, виклада
чів і всіх, хто цікавиться походженням слів. 
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